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Sammanfattning  

Miljöfrågan har blivit mer och mer uppmärksammat i media och samhället. Detta har lett att 
mer krav ställs på att exempelvis minska energibehovet av flerbostadshus och därmed minska 
koldioxidbelastningen.  

Syftet med denna rapport är att besvara frågeställningen ”Hur kan olika kombinationer av 
energilösningar i flerbostadshus bidra till att vision och energimålen för NDS uppnås?”. För 
att kunna besvara huvudfrågan behövs data över modellfastigheters energibehov. Detta görs 
genom att få data och fakta från litteraturstudier och djupintervjuer. Med hjälp av 
energibehovet från intervjuerna kan koldioxidbelastningen beräknas och en jämförelse över 
de olika kombinationerna av energilösningar kan göras.  

Ett av resultatet från intervjuerna var att det framgick tydligt Boverkets energikrav för 
flerbostadshus är för lågt satt. Detta eftersom alla byggherrarnas modellfastigheter hade 
väsentligt lägre energibehov än Boverkets krav samt att respondenterna tyckte att kravet 
antingen var rimligt eller kunde skärpas.  

Respondenterna tyckte generellt att fjärrvärme var ett bättre alternativ vid uppvärmning då 
värmepumpar drivs av el. Detta då det finns risk att marginal el används som ger högre 
koldioxidbelastning enligt respondenterna. Vid efterföljande beräkning blev resultatet att den 
bästa modellfastigheten ur koldioxidsynpunkt var ett lågenergihus med frånluftvärmepump 
som använder grön el. I fallet nordisk elmix hade de båda passivhusen lägst 
koldioxidbelastning, följt av lågenergihuset i kombination med FTX och fjärrvärme.  Viljan 
att bygga lågenergihus som samtidigt är lönsamma var hos alla respondenterna stor. 
Emellertid valet över tekniken som att bygga passivhus eller lågenergihus var åsikterna både 
negativ och positiv.  

Vid frågan om hur stor viljan och intresse över ny teknik som solenergi och gröna tak visade 
det sig att respondenterna inte använde solenergi i nybyggnation utan avvaktar tills det blir 
ekonomisk hållbara och kommersiellt gångbart. Under litteraturstudien framgick det att gröna 
tak skulle vara en energiåtgärd eftersom uppvärmnings- och kylbehovet skulle minska. Detta 
till motsatt till vad respondenterna svarade, de använde inte gröna tak som en åtgärd utan 
främst ur estetisk synpunkt, det såg vackert ut eller om en grönytefaktor behövdes uppfyllas.  

Att bygga modellfastigheterna som hade lägst koldioxidbelastning kan endast bidra till att 
NDS:s visions mål kan uppnås, men inte ensamt göra att dessa uppfylls.  
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Abstract 

Due to recent environmental concern regarding the climate change more and more pressure is 
laid on restricting the energy consumption on residential buildings, primarily to lower the 
carbon dioxide strain on the environment.  

The aim of this report is to answer how different combinations of energy solutions in 
residential buildings can contribute to the vision and energy goals of Norra Djurgårdsstaden 
(NDS) in Stockholm can be achieved. To answer this question an extensive literature study 
was done and interviewing five constructors who are connected in the NDS project. From the 
constructers the carbon dioxide strain could be calculated from energy consumption values of 
their model buildings.  

One of the results from the interviews was that the limit for energy consumption of residential 
buildings from Boverket was too low. This conclusion is due to the fact that all respondents’ 
model buildings had lower energy consumption than Boverkets’ limit and the response from 
the respondents said that the limit was reasonable or could be stricter.  

The general response of the respondents was that district heating is the better choice between 
using district heating or heat pumps when heating. This is because heat pumps are driven by 
electricity and when using electricity there is a risk of using marginal electricity. After the 
calculation of the carbon dioxide strain, the model building with the lowest strain was the 
exhaust air heath pump if it was driven by environmentally friendly electricity. If the model 
building was using Nordic electricity mix the model building with the lowest strain was the 
passive houses, then low energy house with the combination of FTX and district heating.  

The will to build low energy building was high, if it was on the same time profitable. But the 
response was both positive and negative on building passive house. It was clear after the 
interviews that new technology like solar energy and green roofs was negative. Using solar 
energy was interesting but the constructors are waiting until solar energy is more profitable 
and commercial marketable. Using green roofs to lower energy consumption was not likely, 
the constructors use green roofs on esthetic reasons or if the building had restriction on green 
areas.  

The conclusion of this report is if building model buildings with the lowest energy 
consumption would only contribute to NDS’s vision goals, not to alone fulfill the goal.  
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Förord  

Jag vill ge ett stort tack till mina handledare Sofie Pandis Iverot och Stefan Johansson som har 
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1. Inledning  
De senaste fem åren har betydligt mer uppmärksamhet lagts mot växthuseffekten där denna 
förstärkning sker framför allt på grund av att koldioxidhalten i atmosfären har ökat. 
(Naturvårdsverket, 2010b). Detta har gett en ökad medvetenhet av vikten med miljön hos 
samhället, framför allt insatser för minskning av koldioxidutsläppen.  

FN:s klimatpanel IPCC bedömer att utsläppen bör ligga på 1 ton CO2 per capita i slutet av 
detta sekel. Denna gräns har satts för att den globala temperaturstegningen ska plana ut på + 2 
grader Celsius. I Sverige ligger den idag på 6,7 ton CO2 per capita medan USA har 20 ton 
CO2 per capita, vilket betyder att både Sverige och USA har en hel del kvar för att uppnå 
gränsen från IPCC (Energisamverkan, 2008).  

Utsläppen av koldioxid delas in i diffusa och direkta utsläpp. Diffusa utsläpp är svårt att mäta 
då utsläppen sker vid olika tidpunkter i olika mängder, exempel på diffusa utsläpp kan 
komma från nedbrytning av material. Direkta utsläpp kommer från källor där det är möjligt att 
mäta, såsom så kallade punktutsläpp från exempelvis skorstenar och avlopp. I dagsläget 
kommer drygt 67 miljoner ton per år CO2

1 från svenska källor som direkta utsläpp, där 10 
miljoner ton CO2 kommer från bostäder, lokaler och energisektorn. Detta betyder att 10 
miljoner ton CO2 kommer från bygg- och energibranschen (Energisamverkan, 2009).  

Under 80- och 90-talet har man i Sverige lagt stort fokus på att minska beroendet av energi 
från fossila källor, vilket har betytt att man har ersatt oljepannor mot exempelvis fjärrvärme. 
Nu har fokuset även lagts på ett större systemperspektiv där energieffektivisering av 
fastigheter implementeras, vilket också ger en reducering av koldioxidutsläpp. Då har större 
hänsyn tagit till bättre isolering, täthet och optimering av själva byggkonstruktionen och 
tekniken i byggnaden gjorts förutom att välja energi med låg koldioxidbelastning till el och 
uppvärmning.  

Extra intressant är det nu när ett nytt område ska planeras i Norra Djurgårdsstaden (NDS) i 
Stockholm där området ska husera 10 000 nya bostäder och 70 000 m² ny kontorsyta. 
Visionen för utbyggnaden av NDS är att den ska bli en miljöanpassad stadsdel miljöstadsdel i 
världsklass, med utgångspunkt från Hammarby Sjöstad. NDS är även en del av Climate 
Positive Development Program. Syftet med Climate Positive Development Program är att 
lyfta fram projekt som förebild för ekonomisk och miljömässig utverkning. Climate Positive 
Development Program tillhör i sin tur CCI, Clinton Climate Intiative CCI. Denna organisation 
lyfter fram att storskaliga stadsprojekt som NDS för att demonstrera att städer kan växa fram 
till att vara klimatsmarta samtidigt som området reducerar sin koldioxidanvändning (Olofsson, 
2010; Stockholms stad, 2010).  

Fokuset för CCI ligger på tre områden: städerna ska få en ökad energieffektivitet, ökad 
försörjning av ren energi storskaligt och värdera den koldioxid skogarna absorberar.  CCI 
                                                 
1 Generellt omvandlas alla utsläppen såsom exempelvis koldioxid, kväveoxid, metan med mera till koldioxid 
ekvivalenter 
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arbetar för att exempelvis byggherrar och myndigheter ska samarbeta för att skapa och 
utveckla lokala lösningar till samhällen som både är ekonomisk och miljömässigt hållbara 
(Stockholms stad, 2010). 

Genom hela projekteringen av NDS har miljö- och energifrågor varit en viktig del av 
planeringen. I och med detta har tre visionsmål tagits fram;  

• Att stadsdelen ska vara fossilbränslefritt 2030. 

• Att koldioxidutsläppet per person ska understiga 1,5 ton år 2020.  

• Att stadsdelen ska kunna hantera kommande klimatförändringar.  

Med dessa miljömål i åtanke har byggherrarna fått krav vid deras projektering av 
fastigheterna i NDS så att byggnaderna ska kunna bidra till att målen kan uppnås. Intresserade 
byggherrar måste klara att halvera energibehovet gentemot nybyggda lägenheter, dessutom 
ska varje fastighet generera minst 30 % av sin egen förbrukade el och eventuellt överskott 
levereras till elnätet. Utöver detta har fastigheterna för etapp ”Norra II” kravet att de inte ska 
använda mer energi än 55 kWh/m2 år.  

NDS kan anses som ett exempel på framtida byggande i världsklass gällande miljö och 
hållbar utveckling för bland annat konstruktion av flerbostadshus. Med NDS’s visionsmålen i 
åtanke har två ämnesområden är varit av stort intresse i detta arbete: Hur bör byggnaderna 
utformas för att vara så miljövänliga som möjligt? Vad för energilösningar bör väljas för att 
stadsdelen kan räknas som världsklass med sin miljöprofil? 

2. Syfte och målsättningar 

Syftet med denna rapport är att besvara frågeställningen ”Hur kan olika kombinationer av 
energilösningar i flerbostadshus bidra till att klimatvisionen och energimålen för NDS 
uppnås?”. För att kunna besvara huvudfrågan behövs data över modellfastigheters 
energibehov. Detta görs genom att få data och fakta från litteraturstudier och intervjuer. Med 
hjälp av energibehovet från intervjuerna kan koldioxidbelastningen beräknas och en 
jämförelse över de olika kombinationerna av energilösningar kan göras.  

Rapporten ska även ta upp hur fördelningen av energilösningskombinationer ser ut i klimat 
zon III i Sverige för flerbostadshusen, vad styrkorna och svagheterna är, vad byggherrarna 
tycker ett standardhus ser ut idag i Stockholm samt hur byggherrarna ser på framtida 
energilösningar och dess kombinationer.  

3. Metod  
I bakgrunden för detta examensarbete fanns ett intresse från avdelningen Industriell Ekologi 
på KTH och Stockholms stad, kopplat till Stockholms nya miljöprofilområde Norra 
Djurgårdsstaden, NDS. Det saknades information kring hur det faktiska energibehovet för 
olika typer av flerbostadshus såg ut i dagsläget och kring byggherrarnas syn på framtida 
energilösningar för flerbostadshus i Stockholmsregionen. Detta ville man studera och det 
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bestämdes att ett examensarbete skulle genomföras med såväl kvantitativ som kvalitativt 
fokus.  

Nedan beskrivs de olika stegen som genomförts i syfte att besvara frågan ”Hur kan olika 
kombinationer av energilösningar i flerbostadshus bidra till att vision och energimålen för 
NDS uppnås?”. 

3.1. Litteraturstudie 
Efter framtagandet av frågeställningarna, se bilaga 1, genomfördes en litteraturstudie över 
olika tänkbara typer av flerbostadshus, värmekällor, tekniker som användes vid 
energieffektivisering av bostäder. Statistik för energianvändning i Sverige samlades även in. 
Litteraturstudien omfattade rapporter, artiklar, examensarbeten, tidningsartiklar och 
information från internet. Mycket information samlades in från internet eftersom många 
begrepp, fakta, undersökningar enbart finns att tillgå här då de är relativt nya och uppdateras 
kontinuerligt.  

3.2. Djupintervjuer 
Parallellt med litteraturstudien arbetades en intervjumall fram, baserad på de initiala 
frågeställningarna i bilaga 1, se bilaga 3. En kvalitativ fallstudiemetodik användes i syfte att 
utarbeta frågeställningarna, även kallad ”case-study” metodik, då frågorna är kvalitativa och 
bygger på hur och varför frågor (Yin, 2003). Frågeställningarna berörde energibehovet, 
utformningen, styrkor och svagheter med kombinationer av energilösningar samt hur 
byggherrarna ansåg att ett standardhus såg ut idag för flerbostadshus. Vidare berörde 
intervjufrågorna byggherrarnas syn på framtida kombinationerna av energilösningar, deras 
intresse för användandet av exempelvis solceller, gröna tak eller annan teknik och deras 
strävade efter att skapa flerbostadshus i form av lågenergihus och självförsörjandehus.  

Valet av byggherrar för djupintervjuer gjordes baserat på deras medverkan i NDS - projektet i 
syfte att fånga deras syn på olika kombinationer av energilösningar, för olika 
modellfastigheter som både används eller ska användas, och i syfte att samla in faktiska 
energisiffror från dessa byggherrar. 

3.3. Insamling av kvantitativ data 
Det kvantitativa datamaterialet för energibehovet i befintliga alternativt eller planerade 
flerbostadshus samlades in vid genomförandet av djupintervjuerna samt i efterhand per e-
postkommunikation.  

4. Analys 
Först vid analysen genomfördes en transkribering av djupintervjuerna, efter detta skedde en 
omfattande omarbetning av alla svaren. Med hjälp av data från djupintervjuerna kunde 
beräkningar genomföras över koldioxidbelastningen för modellfastigheterna som kom fram 
under intervjuerna. Därefter ritades förenklade modellfastigheter upp utifrån svaren från 
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djupintervjuerna för att underlätta jämförelsen. Sist i detta kapitel diskuterades avgränsningar 
i denna rapport.  

4.1. Transkribering  
Efter de utförda djupintervjuerna transkriberades ljudfilerna i syfte att kunna analysera 
insamlad data. Vid transkriberingen låg fokus på att sammanställa svaren på de 
intervjufrågorna varför svaren koncentrerades och emotionella uttryck och pauser inge angavs 
(Kvale; Torhell, 1997). 

Efter genomförd transkribering genomfördes en mer omfattande omarbetning av alla svaren 
till en mer sammanhängande text för varje djupintervju. Svaren samlades sedan i ett 
dokument där de delades upp fråga för fråga för att underlätta omskrivning och analys över 
svaren. Även en gemensam tabell gjordes för att underlätta jämförelsen över resultaten.  

Utifrån denna text tog ett antal fastighetsmodeller form vilka sedan jämfördes med ett 
standardhus. Standardhusets utformning baserades även det på respondenternas svar vid 
djupintervjuerna.  

4.2. Genomförda beräkningar 
Insamlad kvantitativ data från djupintervjuerna för energibehovet hos de olika 
modellfastigheterna, användes vid beräkningen av koldioxidbelastningen för respektive 
modellfastighet över befintliga alternativt projekterade flerbostadshus. Vidare genomfördes 
beräkningarna med hjälp av emissionsdata (Johansson, Fahlberg, 2008) där 
koldioxidbelastningen för det använda energislaget kan multipliceras med energibehovet för 
byggnaden. Beräkningarna genomfördes enligt nedan:  

2 2

2 2

:

:

Koldioxidbelastning Energibehov Emissionsfaktor

Enhetsanalys

kWh g gFjärrvärme
m år kWh m år

kWh kg gNordisk elmix
m år Mwh m år

=

=

=

i

i

i

g = gram utsläpp 

 

Energibehovet för fastigheten, vilket inkluderar uppvärmning och fastighetsel, men inte 
hushållsel. Resultaten från genomförda beräkningar användes sedan i syfte att dra slutsatser 
och diskutera de olika energilösnigarnas för- och nackdelar.  

4.3. Jämförelse mellan modellfastigheter 
I syfte att jämföra resultaten från litteraturstudie och djupintervjuer ritades en rad förenklade 
modellfastigheter upp med hjälp av Power Point, som representerade materialet som 
framkommit vid såväl litteraturstudie som djupintervjuer. 
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4.4. Avgränsningar 
I rapporten har fokuset varit i första hand på befintliga flerbostadshus, dock om dessa inte 
fanns tillgängliga som exempel med uppmätta värden användes projekterade flerbostäder i 
klimatzon III (Boverket BBR 16). Vid valet av kombinationer av energilösningar hos 
modellfastigheterna valdes att fokuset bör ligga på den energi som behövdes för endast de 
valda modellfastigheterna. Vid jämförelsen över energibehovet från byggherrarna var 
uppmätta värden från befintliga flerbostäder svårt att få fram då flertalet av flerbostäderna har 
antingen precis byggts eller att boende nyligen flyttat in och därmed ännu ej gjort 
uppmätningar.  

Vid jämförelsen användes endast modellfastigheter som hittades i litteraturstudien mot 
modellfastigheter som framkom under intervjuerna. Energibehovet av modellfastigheterna 
kom endast från intervjuerna där hushållselen inte inkluderades vid beräkningen av 
koldioxidbelastningen. Vid beräkning av koldioxidbelastningen användes nordisk elmix, dock 
sker en omfattande handel utöver Norden. Detta kan vara en avgränsning eftersom importen 
av el från exempelvis Tyskland och Polen inte räknades in.  

Rapporten tog inte hänsyn till hur modellfastigheterna påverkades av boendes beteende, 
därmed inte heller hur boendes beteende kan eventuellt ha för positiva och negativa 
inverkningar för energibehovet.   

Mer djupgående undersökning om grön el gavs inte större utrymme i denna rapport, mer än 
beräkningen av koldioxidbelastningen och jämförelsen av dessa. De för- och nackdelar med 
grön el, eller respondenternas egna åsikter om grön el togs inte upp vid denna rapport.  
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5. Bakgrund 
Klimatförändringarna engagerar många världen över vilket resulterat i att olika miljömål satts 
inom FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Europeiska 
Unionen, EU, och Sverige. Dessa tre jobbar på olika sätt kring miljön som omfattar 
bostadshus, bland annat genom deras energianvändning. I Sverige kommer en stor del av 
koldioxidutsläppen från bostäder. Bostäder påverkar miljön bland annat genom 
elanvändningen som i sin tur beror av hur elen producerades. Efterföljande kapitel tas 
miljöfrågan och arbetet kring energi och bostäder hos IPCC, EU och Sverige. 

5.1. Miljömål inom IPCC 
IPCC är ett samarbete mellan FN-organen UNEP (United Nation Environment Programme) 
och WMO (World Meterologican Organization). Ett stort antal forskare från olika 
vetenskapsfält är samlade under IPCC och som tillsammans redogör hur människan påverkar 
det globala klimatet. Enligt IPCC är det högst sannolikt att människor påverkar jordens klimat 
genom en temperaturökning. Redogörelsernas underlag kommer från arbeten som har blivit 
publicerat i vetenskapliga tidskrifter av enskilda forskare, på detta sätt har dessa publikationer 
granskats av experter. Denna granskning är en viktig del av IPCC:s process eftersom den 
säkerhetställer en objektiv och komplett granskning av aktuell information. Det ska påpekas 
att den slutgiltiga utvärderingen representerar endast vad majoriteten anser, det kan alltså 
betyda att en del inte instämmer helt och hållet i slutsatsen från IPCC (Hultqvist, 2001).  

IPCC gör ingen egen forskning eller övervakning av klimatet rörande data eller parametrar. 
Utan IPCC gör bedömningar över klimatförändringar för att tillhandahålla världen med klar 
och tydlig vetenskaplig bild och information över klimatförändringarna i nuläget och det 
potentiella miljö och socialekonomiska konsekvenser. Eftersom IPCC är av vetenskaplig och 
mellanstatlig natur kan organisationen ge vetenskaplig information till beslutsförfattarna där 
regeringar godkänner IPCC:s rapporter och deras vetenskapliga innehåll kan IPCC samtidigt 
vara en relevant för politiken samtidigt som den är bland annat politiskt neutral och ”never 
policy-perscriptive”(IPCC, 2010).  

Rollen för IPCC är alltså att ge detaljerad, objektiv och tydlig utgångspunkt för den 
vetenskapliga, tekniska och socialekonomisk information som är relevant till förståelse över 
den vetenskapliga utgångspunkten för risker med mänsklig påverkan vid klimatförändringar, 
dens potentiella inverkan och valmöjligheterna för anpassning och minskning (IPCC, 2006).  

5.2. Mål för energifrågor inom EU 
Debatten kring energifrågor inom EU har ökat på grund av klimatförändringar, ökat 
importberoende, försörjningstrygghet och höjda energipriser samtidigt som medlemsländernas 
beroende av varandra inom energiområdet ökat. Det ömsesidiga beroende märks exempelvis 
när ett avbrott i kraftförsörjningen sker i ett land och orsakar omedelbara effekter i 
angränsande länder.  
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Av denna anledning antog EU i december 2008 ett omfattande energi- och klimatpaket där 
ambitiösa mål för 2020 lades fram. Dessa mål sattes upp för att få Europa att sträva mot en 
hållbar framtid där ekonomin är både koldioxidsnålt och energieffektivt. Målen som EU åtar 
sig är att: 

• Växthusgaser ska minska med 20 %. 

• Energikonsumtionen ska minska med 20 % genom bättre energieffektivitet. 

• 20 % av den använda energin ska komma från förnybara energikällor (Persson, 2008 ). 

Energi- och klimatpaketet som den europeiska kommissionen lade fram ska effektivare 
energianvändning prioriteras för att nå klimatmålen. En av strategierna för att stärka 
energisolidariteten mellan medlemsländerna var att den nya EU-politiken för energinät skulle 
stimulera investering i effektiva energinät som har lägre koldioxidutsläpp. En annan del av 
energipaketet handlar om energieffektivisering där energibesparing ska ske, exempelvis högre 
krav på energieffektivisering i byggnader (Cato, 2008). 

5.3. Svenska miljömål 
I Sverige är engagemanget för miljön stort och Sveriges riksdag beslutade sexton 
miljökvalitetsmål som ska vara uppnådda år 2020 (klimatmålen till år 2050).  

Av de sexton miljökvalitetsmålen finns runt 70 delmål som är kopplade till huvudmålen 
(Naturvårdsverket, 2008). De miljömål som regeringen har pekat ut som mest centrala för 
energisektorn är endast sex av miljökvalitetsmålen, men annars påverkar energisektorn alla 
miljömålen på ett eller annat sätt.  

Dessa sex miljömålen är: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• God bebyggd miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Storslagen fjällmiljö (Energikunskap, 2009). 

De sexton miljömål beskriver kvaliteten som vi vill att miljön ska ha och ett löfte till 
framtidens generation ”att de ska få frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika 
naturupplevelser”. Med hållbar utveckling ska dessa miljömål ta hänsyn både till vad natur 
och ekosystem tål. Miljömålen är inte lagstadgade men en viktig utgångspunkt för arbetet mot 
en bättre miljö och ett hållbart samhälle (Naturvårdsverket, 2008).  

5.4. Miljöpåverkan vid elanvändning 
För att förstå hur utsläppen kan minskas genom exempelvis val av energikälla kommer det 
under detta kapitel uppges hur stora Sveriges utsläpp från energisektorn är, vilka energikällor 
som används och därefter hur energi kan påverka miljön samt beskrivning hur 
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elanvändningen kan påverka miljön. Efter detta kan mer ingående information ges om 
flerbostadshus utformning och teknik.  

5.4.1. Utsläpp av växthusgaser från energisektorn i Sverige 
Med undantag från transporter kommer 26 miljoner ton koldioxidekvivalenter bara från 
energisektorn år 2008, vilket motsvarar 40 % av de samlade utsläppen i Sverige. Alltså 
kommer mer än en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp från energisektorn och en 
optimering av energisektorn skulle således ha en markant inverkan på det totala 
koldioxidutsläppet i Sverige.  

Inkluderat i energisektorn finns bostäders uppvärmning och arbetsmaskiner, el och 
fjärrvärmeproduktion, raffinaderier, industrins förbränning och arbetsmaskiners, lokalers, 
jordbruks uppvärmning och arbetsmaskiner, diffusa utsläpp och övrigt. Enligt statistik från 
Naturvårdsverket över energisektorns utsläpp av växthusgaser under 2008, bestod utsläppen 
från bostäders uppvärmning och arbetsmaskiner för 36 % av de totala utsläppen. Mellan 1990 
och 2008 har det skett en minskning av de totala utsläppen från bostäder, service och jordbruk 
med 24 % (Naturvårdsverket, 2010a).  

5.4.2. Fördelning av de olika värmekällorna i Sveriges flerbostadshus 
Under 2008 var fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsmetoden för flerbostäder enligt 
energistatistik från Energimyndigheten (Statens energimyndighet, 2009a). Fjärrvärme 
utgjorde då 82 % av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus i Sverige. Fördelningen av 
de andra uppvärmningssätten var elvärme på 3 %, kombinationer med värmepump var 6 %, 
oljeeldning 1 %, olja + elvärme 1 % och annat (gas, övriga kombinationer) 7 %, se figur 1. 

 

Figur 1 Fördelning av flerbostäders uppvärmningsmetoder 2008 (Statens energimyndighet, 2009a) 

Figur 1 visar att flerbostadshus sällan värms upp med hjälp av värmepumpar i Sverige. Under 
2008 användes totalt 19 800 värmepumpar i städer för uppvärmning av flerbostadshus. 
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Bergvärmepumpen var den mest använda värmepumpen i Sverige, den utgjorde 54 % av det 
totala antalet, därefter frånluftsvärmepumpar 31 % och uteluftsvärmepumpar på 15 %, se 
figur 2 (Statens energimyndighet, 2009a).  

 

Figur 2 Fördelning av värmepumpanvändningen i flerbostadshus 2008 (Statens energimyndighet, 2009a) 

5.4.3. Påverkan av miljön vid elanvändning 
Det är vid produktionen av el som koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen 
uppkommer och inte vid den direkta användningen av el för till exempel uppvärmning av hus. 
Hur mycket koldioxid och andra miljöfarliga utsläpp som uppstår beror på hur elen 
produceras. Vindkraft och vattenkraft ger exempelvis mycket låga utsläpp medan kolkraftverk 
ger mycket stora utsläpp av bland annat växthusgaser. Internationellt sätt är fossila bränslen 
som kol den dominerande råvaran för elproduktion. Detta jämfört med Sveriges elproduktion 
som till stor del framställs från vattenkraft och kärnkraft.  

Då det svenska elnätet idag är sammankopplad med Norden och även till det Europeiska 
elnätet säljs även viss kolkraftsbaserad el från andra länder i Sverige. Kopplingen mellan 
användningen av el och utsläppet av koldioxid kan beräknas på olika sätt vilket resulterar i 
olika resultat. Vid beräkning av hur mycket koldioxid som skapas vid produktion av en kWh 
el används en såkallad ”nordisk elmix” alternativt ”marginal el”. Den nordiska elmixen ger ett 
genomsnitt av koldioxidutsläppet från all elproduktion i Norden och marginal elen kan 
beskrivas som den el som Sverige importerar eller den el som importeras vid toppbelastningar 
och som produceras i kolkondensanläggningar. 

I genomsitt räknas att nordisk elmix ge ett utsläpp av 100 g koldioxidekvivalenter (koldioxid, 
metan och lustgas) per kWh vid elproduktion (Energirådgivningen, 2010). Marginal elen ger 
avsevärt högre utsläpp, runt 1000 g koldioxidekvivalenter per kWh. Problematiken kring 
dessa siffror är att det råder delade meningar hur beräkningen ska ske. Vissa anser att 
eftersom Sverige tillhör den gemensamma elmarknaden i Norden bör rimligtvis beräkningen 
ske med nordisk elmix (Energirådgivningen, 2010). Andra anser att eftersom all förändring 
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sker på marginalen, så skall marginalbetraktelsen användas. Till exempel all nybyggnation 
byggs på marginalen (Tvärne, 2010).  

5.4.4. Marginalel 
Elproduktionen i Sverige baseras i princip på vattenkraft, kärnkraft och till viss mån på 
förbränning av fossila bränslen. Det betyder inte att Sverige endast använder el framställd på 
förnybara råvaror då en omfattande handel med el sker mellan de Nordiska och Europeiska 
länderna. När elsystemet i Sverige närmar sig kapacitetaket måste el importeras från 
Nordeuropa där elen tillverkas från kolkondensverk, till svenska elnätet. Den importerade 
elen till Sverige kallas för marginalel. Figur 3 visar handeln av elkraftflödet till och från 
Sverige, vilket sker utöver Nordens gränser. Till viss del sker en import av el från Tyskland 
och Polen.   

 

Figur 3 Elkraftflödet till och från Sverige under vecka 37 (Svensk energi, 2010). 

Om elanvändningen i Sverige ökar eller minskas påverkas importen av el från 
kolkondenskraftverk. Om en ökad elanvändning sker i Sverige ökas även importen av 
marginalel eftersom kolkraftverken körs i större omfattning vilket i sin tur påverkar 
koldioxidutsläppen. Energibolagen driver sina produktionsanläggningar genom att först 
använda den billigaste produktionsanläggningen, men vid högre efterfrågan används även de 
dyrare produktionsanläggningarna vilket i nuläget är kolkondenskraftverken 
(Naturvårdsverket, 2009, 2010b). 

6. Energilösningar i flerbostadshus 
Intresset för energieffektivisering av flerbostäder har ökat betydligt de senaste åren då 
allmänheten har blivit mer miljömedvetna vilket har lett att diskussioner kring minskning av 
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energibehovet hos bostadssektorn har uppstått. Vid förbättring av hållbarutvecklig för 
bostäder där minskning av energibehovet kan vara en möjlighet, kan konceptet passivhus vara 
en intressant möjlighet. I Europa, speciellt Tyskland blir det allt vanligare att passivt tillföra 
energi istället för att aktivt distribuera via radiatorer vid uppvärmning (IVL, 2009).   

I samband med litteraturstudierna framkom det att det existerade en rad modellfastigheter på 
marknaden. Alla med olika energibehov och olika förutsättningar. I syfte att få en överblick 
över de olika typerna av flerbostadshus som existerar på marknaden idag sammanställdes en 
tabell där de olika modellfastigheterna finns representerade, se tabell 1. 

Nedan presenteras de alternativa energilösningar för flerbostadshus. För uppvärmning av 
exempelvis varmvatten kan fjärvärme och värmepumpar användas, men likaså kan solfångare 
utnyttjas. För produktion av hushållsel kan solceller vara ett alternativ förutom att bara 
använda el.  
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Tabell 1 Modellfastigheter från litteraturstudien 

Modellfastighet 

 

Värmekälla Ventilation Övrigt U-värde Fönster 
[W/m2 K] 

Effektkrav 
[W/m2 
Atemp+garage] 

Isolering 

Standardhus Fjärrvärme2 Frånlufts-
värmepump2 

Radiatorer2 1,0 eller över3 - Ej höga 
isoleringskrav3 

Passivhus Fjärrvärme4 Värme via 
hygienluften4 

Solfångare, ev. gröna tak, 
inga radiatorer4 

0,94 105 Höga 
isoleringskrav4 

Plusenergihus6 Pelletskamin, 
solceller, solfångare 

Värmeväxlare Radiatorer, ackumulatortank  - - - 

Minienergihus Fjärrvärme eller 
pelletskamin7 

Varierande8 - 1,08 Mindre än 
108 

Måttligt höga 
isoleringskrav8 

Nollenergihus Ingen traditionell 
värmekälla som el9 

Värmeväxlare9 Solfångare9 0,9, Ytterdörr 0,610 10 eller över9 Höga 
isoleringskrav9 

                                                 
2 Statens energimyndighet, 2009a 

3 Energimyndigheten, 2007a 

4 Älvstranden Utveckling, 2009 

5 FEBY, 2009a 

6 Rockwool, 2010 

7 Wall, 2009 

8 FEBY, 2009 
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Fjärrvärme11 Fjärrvärme Varierar Radiatorer - - Isolering 
varierar 

Värmepump12 Oftast värmepump Varierar Radiatorer - - Isolering 
varierar 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
9 Wikner, 2007; Angeläget!, 2004 

10 FEBY, 2009a 

11 Energimyndigheten, 2009 c 

12 Energimyndigheten, 2008; 2009 d 
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6.1.  Fjärrvärme 
Många flerbostadshus använder fjärrvärme som energilösning vid uppvärmning. Fjärrvärme 
är ett uppvärmningssystem. Vilket ofta omfattar stora delar av en stad eller hela städer, som 
kan kopplas samman i ett enda gemensamt fjärrvärmekulvertnät (Karlsson, 2009). Värmen 
produceras i ett centralt värmeverk eller en central kraftvärmeanläggning. Därefter 
distribueras värmen genom ett kulvertnät i 
form av hetvatten till kunderna och kan 
därefter användas till uppvärmning av i 
lokaler, flerbostadshus och småhus.  För att 
kunna utnyttja fjärrvärme krävs att 
bostaden är ansluten till fjärrvärmenätet 
samt att det finns en fjärrvärmecentral, se 
figur 4 (Energimyndigheten, 2009 c).  

Värmen produceras på olika sätt i ett 
centralt värmeverk eller i en central 
kraftvärmeanläggning, i det senare fallet 
produceras både el och värme samtidigt. 
Fjärrvärmen i Sverige produceras till stor 
del från biobränslen, som till exempel flis 
och pellets. Dessa biobränslen är 
restprodukter från olika industrier som till 
exempel sågverk, träindustrier och 
skogsbruket. Likaså andra bränslen som 
olja, kol, gas, hushållsavfall, spillvärme och avloppsvatten kan användas för 
fjärrvärmeproduktion. Dessa produkter används som insatsbränsle och förbränns under 
kontrollerade och miljövänliga former. Under förbränningen upphettas vatten som sedan 
distribueras till fjärrvärmecentralen hos kunden via radiatorer (Energimyndigheten, 2009 c; 
Karlsson, 2009). 

6.1.1. Fjärrvärme och miljön 
Hur miljövänlig fjärrvärme är beror på det använda bränslet och till viss del energiförlusterna 
i fjärrvärmenätet. Av detta skäl är det svårt att ta fram generella miljövärden för fjärrvärme på 
grund av att varje enskilt system är lokalt avgränsat och har sin unika blandning som varierar i 
sina produktionsanläggningar. Dessa blandningar skiljs åt genom att fjärrvärmen produceras 
med olika insatsbränslen, elpannor och värmepumpar. Väldigt ofta används huvuddelen av de 
nämnda produktionsmöjligheterna inom en och samma fjärrvärmesystem, samt att många 
använder sig av spillvärme. Ursprunget för spillvärmen kan vara från närliggande industrier 
som till exempel stålverk, massafabriker och raffinaderier. (Energimarknadsinspektionen, 
2008). Även förlusterna i fjärrvärmenäten kan påverka så att en generell miljöbedömning inte 

Figur 4 Modellfastighets uppvärmt med fjärrvärme
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kan göras som täcker alla systemen. Men förlusterna från kulvertnäten är mindre än 
förlusterna vid elproduktion och eldistribution (Tvärne, 2010).  

Hur miljövänlig fjärrvärme är gentemot andra uppvärmningskällor kan även beror på vilka 
energilösningar som fjärrvärmen jämförs med. En jämförelse mellan olja och el gör att 
fjärrvärme kan anses som det miljövändligare alternativet. Detta då fjärrvärmeverken ofta 
använder förnybart bränsle och har små utsläpp av miljöskadliga ämnen (Karlsson, 2009). 

6.1.2. Fjärrvärme i Sverige 
En stor del av Sveriges 
uppvärmning av flerbostadshusen 
sker med hjälp av fjärrvärme och 
en av landets största leverantör av 
fjärrvärme är Fortum. Idag består 
78 % av förnybara eller återvunna 
bränslen för värmeproduktionen, 
se figur 5 (Fortum, 2009).  

 

 
. 

6.2.  Värmepump 
En väldigt liten del av flerbostadshus 
värms upp med värmepumpar. Värmen 
ifrån en värmepump genereras från 
berggrund, marken, vatten eller luften. 
Med hjälp av ett vattenburet värmesystem 
eller ett ventilationssystem fördelas 
värmen i byggnaden via radiatorer, se 
figur 6. Elenergi användes vanligen som 
drivenergi för att kunna pumpa värmen 
från en låg temperatur till en högre 
(Energimyndigheten, 2008c; 2009 d). 
Utförligare om värmepumpens teknik se 
bilaga 2.  

 

 

Figur 5 Fortums fjärrvärmebränslen (Fortum, 2009) 

Figur 6 Modellfastighet uppvärmt bergvärmepump.
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6.2.1. Värmepumpar och miljön 
Hur en värmepump påverkar miljön beror på flera olika faktorer, till exempel kan påverkan 
uppkomma vid framställningen och installation, användning eller destruktion av 
värmepumpen. Värmepumpens påverkan på miljön kan beräknas med hjälp av en 
livscykelanalys, LCA. Den vanligaste värmepumpen i dagens flerbostadshus är 
bergvärmepumpen. I detta fall kommer den största miljöpåverkan från värmepumpen från 
drivenergin som krävs för att driva värmepumpen, vilket betyder att miljöpåverkan är kopplad 
till produktionen av el. Risken finns att under en viss period drivs värmepumpen av 
marginalel vilket i sin tur kommer från kolkondenskraftverken i Nordeuropa. El från 
kolkondenskraftverk ger höga koldioxidutsläpp. Även läckage av köldmedlet är en 
miljöpåverkan av värmepumpar. 

Miljöpåverkan vid destruktionen av värmepumpen påverkas olika beroende på hur 
skrotningen sker och hur hög återvinningsgraden av komponenterna är. Metallerna i en 
värmepump återvinns vanligen till 100 % då de har ett stort andra handsvärde. Plaster däremot 
förbränns för det mesta då de är svårare att återvinna, vilket ur miljösynpunkt är inte det bästa 
alternativet vid eliminering av produkter. Det som kan orsaka störst miljöpåverkan vid 
elimineringen av bergvärmepumpar, om den inte omhändertas effektivt, är köldmedlet. Gamla 
värmepumpar använde freoner eller andra miljöskadliga ämnen som köldmedium. Nyare 
köldmedel är inte lika miljöfarliga (Nordman, 2007). Vidare får inte värmepumpens livslängd 
glömmas bort. Om livslängden av pumpen är kort måste fler produceras och därmed ökar 
utsläppen i samband med produktionen (Nordman, 2007; Energimyndigheten, 2008c; 2009 d). 

6.3.  Solceller 
Genom omvandling av solljus kan solceller producera elektriskt ström i form av likström, 
utan att behöva något bränsle eller producera några utsläpp. Framsidan av solcellen belyses 
med solljus och samlas in av ett tunt metallnät. På cellens baksida finns en yta som inte är 
belyst.  Denna yta är täckt med ett ledande metallskikt.  

Den vanligaste typen av solceller som idag används är kiselsolcellen som tillverkas av 
halvledarmaterialet kisel. Den elektriska spänningen genereras när ljus infaller på cellen och 
från en enda solcell produceras ungefär en halv volt. Detta innebär att vanligen säljs solceller 
tillsammans som en enhet av 36 seriekopplade solceller, en så kallad solcellsmodul. En modul 
med 36 kiselceller kan ladda upp ett 12-voltsbatteri.  

När solceller producerar likström kan denna utnyttjas direkt men det går att användas vid 
laddning av ackumulatorer som blybatterier. Om solceller kopplas till elnätet kan detta ske 
med hjälp av en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström (Palmblad, 2008; 
Energimyndigheten, 2005). 
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6.3.1. Miljöaspekten vid användning av solceller 
Ur ett miljöperspektiv finns det vissa fördelar att använda solljus som bränsle eftersom den 
inte ger ut något utsläpp vid etableringen och användningen samt samtidigt har en lång 
livslängd. Genom en ökad användning av solel i kraftsystemet både nationellt och 
internationellt kan en positiv inverkan på miljön fås eftersom solelen kan ersätta elproduktion 
från icke förnybara energikällor som kolkondenskraftverken.  

Att etablera en solcellsanläggning ger i princip inga negativa miljökonsekvenser utan 
möjligen en estetisk påverkan beroende på var och hur anläggningen placeras. Därför 
fokuseras det just nu på lokaliseringen av solcellsanläggningarna, som att exempelvis 
integrera eller på själva byggnaden. Användningsområden i bostäder finns potential, solceller 
kan placeras som takintegrerade, fasadintegrerande eller som solavskärmning. Vilket är en 
fördel eftersom solcellerna då kan jämfört med andra energitekniker, placeras på eller 
integreras i befintliga eller nya byggnader och producera elen nära användarna (Palmblad, 
2008). 

6.3.2. Solcellers försörjning av bostäder 
Eftersom elproduktionen från solceller är förnybar kan utnyttjandet av dessa anläggningar 
bidra till minskat importberoende av icke förnybara energikällor. Genom att samtidigt utnyttja 
andra energikällor som vattenkraft kan en måttlig utbyggnad av solceller öka 
försörjningstryggheten. Samtidigt ska det påpekas att solceller inte troligen kommer att utgöra 
en stor del av det svenska energisystemet. Inte ens på långt skikt men i kombination med 
andra förnybara källor som vindkraft, bioenergi och vattenkraft kan en ökad efterfrågan av 
miljöanpassade alternativ ske. 

En solcellsanläggning på 1 kW med en yta på drygt 8 m2 kan i Sverige producera runt 850 
kWh per år, om den är placerad rakt mot söder med en 30-50° lutning (Palmblad, 2008). En 
genomsnittlig lägenhet i Sverige på 90 kvm har ett energibehov på 3 600 kWh el 
(Energimyndigheten, 2008d). Därmed skulle solcellsanläggningen på 1 kW med ytan 8 m2 
täcka 23,6 % av lägenhetens årliga elbehov. Under 2007 uppskattades flerbostadshus använda 
40 kWh/ m2 och år hushållsel, vilket skulle betyda att en solcellsanläggning skulle kunna 
täcka en lägenhets behov av hushållsel (Energiläget, 2009).  

6.3.3. Nackdelar med solceller 
En av de största nackdelarna med solceller är att de är beroende av att solen, vilket inte är det 
svenska klimatets fördel med tanke på antalet soltimmar under året. Det behövs även lagring 
av elen från dag till natt och sommar till vinter. För att lösa det problemet används lagring i 
batterier men dagens batterier går en viss del el förlorad vid lagringen. För att lösa 
lagringsproblemet försöker man att använda elen från solceller direkt samtidigt som en annan 
elproduktion stängs av, exempelvis vattenkraft. På detta sätt kan vatten i vattenkraftdammarna 
sparas till nättarna och vintern och istället använda solceller på dagarna och somrarna när 
produktionen från solceller är som störst. För Sverige kan det vara en fördel ur ett 
systemperspektiv eftersom tillgången av vattenkraft är stor här.  
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En nackdel med solceller är att just nu är dessa anläggningar väldigt dyra eftersom solceller 
görs av kisel vilket är en dyr råvara. Solceller blir dock billigare och billigare eftersom 
efterfrågan på solceller ökar och då pressas priset ner något (Energimyndigheten, 2008a). En 
möjlig nackdel kan ske om det istället sker en stor ökning av solcellproduktion, då kan istället 
det bli dyrare då exempelvis kisel som används kan bli en bristvara.  

6.4.  Solfångare 
Ett alternativ till uppvärmning av flerbostadshus och tappvatten är solvärme med hjälp av 
solfångare. En solfångare kan omvandla solinstrålningen till värme medan solceller 
omvandlar solenergi till el. Det finns potential att använda solvärme för flerbostadshus 
eftersom den är både miljövänlig och solinstrålningen är gratis. I Sverige kan solvärmen 
främst användas under sommarhalvåret och komplettering med annan värmekälla troligen 
måste utnyttjas. Det finns emellertid teknik som gör att solvärme kan bidra till bostadens 
uppvärmning även under vår och höst.  

Solvärmen är inte bara förnybar utan den orsakar inte heller några utsläpp eller avfall av något 
slag, inte heller anmärkningsvärda utsläpp vid driften. Den behöver inte transporteras långa 
sträckor och medför en försumbar miljöpåverkan vid solfångarens produktion i förhållandet 
till dess livslängd och den energi som den kan ersätta (Energimyndigheten, 2009). Vid 
skrotning av ett solvärmesystem kan det mesta återvinnas och är inte miljöfarligt. Solfångare 
innehåller material som aluminium, koppar, glas, gummi och isolering, material som de mesta 
kan återvinnas vid skrotning (Energimyndigheten, 1999). Utförligare beskrivning över 
solfångarens teknik och funktion se bilaga 2.  

En solfångares årsutbyte beräknas per kvadratmeter solfångareyta, hos den vanligaste typen 
av solfångare i Sverige är av typen plana, ligger årsutbytet mellan 300-350kWh/år 
(Energimyndigheten, 2007).  

6.4.1. Fördelar och nackdelar med solfångare 
Att satsa på en solvärmeanläggning är en relativt dyr investering, men istället har de en låg 
driftkostnad eftersom solinstrålningen är gratis (Energimyndigheten, 2008).  Under den tid 
solfångaren utnyttjas återbetalas den dyra investeringen eftersom andelen energi som skulle 
ha krävts minskar, vilket betyder att elräkningen minskar. Efter återbetalningstiden levererar 
anläggningen i princip värme under många år praktiskt taget gratis med en försumbar driftel 
som enda kostnad (Energimyndigheten, 2009). 

Positivt med en solfångare är att de har en lång livslängd, mer än 20 år och att det inte behövs 
mycket underhåll under tidens gång. Nackdelar är att den producerar stora mängder av 
solvärme under sommaren och kan därmed bara användas som komplement till en annan 
värmekälla (Energimyndigheten, 2008). Det går dessutom inte att beställa vid en bestämd 
tidpunkt en viss effekt, en uppskattning kan däremot ges om hur mycket värme som solen kan 
bidra med under en period av året (Energimyndigheten, 2009). 
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6.5.  Gröna tak 
Vanligtvis benämns vegetation på tak för gröna tak och delas in i tre kategorier; intensiv, 
semiintensiv eller extensiv vegetation (Andersson, 2009). Skillnaden mellan dessa tre är bland 
annat kostnad, tjockleken, typ av växter, vikt per kvadratmeter och skötseln. På de tunnaste så 
kallade mattorna används mossor och sedumväxter, men om tjockleken ökas kan även örter 
och gräs används.  

Fördelarna med gröna tak är bland annat att vegetation kan förlänga takets livslängd genom 
att de skyddar taket både från UV-strålning och stora temperaturskillnader. I första hand 
åldras takbeläggningen långsammare och därmed behöver bytas mer sällan då taket skyddas 
från uppvärmningen (Andersson, 2009). 

Gröna tak har även en isolerande effekt vilket kan vara intressant ur energisynpunkt, detta 
beror på takets tjocklek och uppbyggnad. Ett grönt tak får sin isolerande effekt då de stänger 
ute värmen. På detta sätt kan energibehovet för nedkylning och uppvärmning minskas där 
nedkylningen har störst effekt med hjälp av gröna tak (Andersson, 2009). Studier med bland 
annat en fastighet i Chicago (i ett så kallat kallt klimat) har energisimulationsprogram visat att 
en ökning av tjockleken på växligheten har gett en ökad isolering, och därmed minskat 
behovet av kylning och uppvärmning. Den största effekten på besparing av uppvärmning i 
studiens exempel var fastigheten i Chicago (Sailor, 2008). Enligt Veg Tech som är en av 
nordens största företag inom vegetationsteknik, bidrar den isolerande effekten bland annat att 
luftspalten som bildas mellan dräneringslagret och takvegetationen (Veg Tech, 2010).  

I Sverige är behovet i bostäder större för uppvärmning än kylbehovet, men gröna tak kan även 
bidra till att snön ligger kvar längre och därmed isolerar längre. Denna fördel då snön isolerar 
gäller mera hos småhus såsom villor än flerbostadshus, vilket är rapportens fokus. Detta 
eftersom hos flerbostadshus måste snön skottas för att minimera rasrisk av snö på taket 
(Tvärne, 2010). I och med detta är fördelen ur klimatsynpunkt med gröna tak att 
användningen av fossila bränslen kan minskas genom att taket har en förmåga att minska 
uppvärmnings- och kylningsbehovet. 

Det har även visat sig att gröna tak i kombination med solceller gör solcellerna effektivare 
vilket beror på att gröna taket motverkar stora temperatursvängningar. Därför är gröna tak 
svalare än vanliga tak som är positivt för solceller då de har sin högsta verkningsgrad inom ett 
visst temperaturområde (Andersson, 2009).   

7. Energieffektivisering  och  olika  modellfastigheter  av 
flerbostadshus 

I samband med litteraturstudierna framkom det att det existerade en rad modellfastigheter på 
marknaden. Alla med olika energibehov och olika förutsättningar. I syfte att få en överblick 
över de olika typerna av flerbostadshus som existerar på dagens marknad sammanställdes en 
tabell där de olika modellfastigheterna finns representerade, se tabell 1. Nedan presenteras de 
alternativa energilösningar för flerbostadshus utförligare än tabell 1.  
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Modellfastigheterna presenterades även i form av schematiska bilder som inte är skaliga och 
är förenklade. På liknande sätt gestaltades bilder över modellfastigheterna för byggherrarna.  

7.1. Passivhus konceptet i Sverige 
Enligt energimyndigheten är ett passivhus ett hus som saknar uppvärmningssystem och 
samtidigt har en mycket god isolering. Istället för ett uppvärmningssystem värms huset upp 
med hjälp av spillvärme från apparater och kroppsvärme från de boende (Energimyndigheten, 
2008e).  

Själva konceptet för passivhus är att det inte ska krävas någon tillförd energi alls för 
uppvärmning, istället ska huset passivt värmas upp av personer, elektriska apparater och 
instrålad sol. Vilket gör att uppvärmning av bostaden kan vara utan värmesystem och bli 
självuppvärmda (IVL, 2009). Passivhus finns inte bara i Tyskland utan även i Sverige. Ett 
exempel på passivhus i Sverige är flerbostadshuset Hamnhusen i Göteborg. Dessa hus har 
byggts enligt passivhusprincipen och har 
bland annat inga radiatorer. Istället är de 
fjärvärmeanslutna, välisolerade och värms via 
tilluftsventilation, se figur 7 (Älvstranden 
Utveckling, 2009). Det är inget krav för 
passivhus att vara radiatorlösa, utan enbart en 
alternativ lösning (FEBY, 2009a).  

Lägenheterna i Hamnhuset värms under året 
av överskottsenergi som alstras i huset av 
olika aktiviteter. Tillskott för uppvärmningen 
behövs under väldigt kalla dagar genom 
fjärrvärme via luftventilationen. Vidare värms 
huset upp av solfångare som bidrar till 
uppvärmning av tappvatten under 
sommarhalvåret med hjälp av 
ackumulatortanken. Detta ger i sin tur 
billigare varmvatten till hyresgästerna i 
Hamnhuset (Älvstranden Utveckling, 2009).  

Det finns tre principiella skillnader mellan Hamnhusen i Göteborg och vanliga flerbostadshus.  

1. I Hamnhusen är antalet köldbryggor lågt, värmeisoleringen extra god i väggar och tak, 
och luft och värmeläckaget lågt jämfört med andra flerbostadshus.  

2. För att säkerhetskälla ett bra inomhusklimat i Hamnhusen sker en effektiv 
värmeväxling, där frisk uteluft värms upp med hjälp av luften som ventileras bort från 
huset.  

3. Hamnhusen har fönster med låga U-värden, 0,9 W/m2 K. 

Med hjälp av dessa tre principer gör att Hamnhusen har en total beräknad energianvändning 
(uppvärmning, varmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel) på 60 kWh/m2, år (A 

Figur 7 Modellfastighet över passivhus 
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temp). Vilket är betydligt lägre än BBR-kravet för 2006 nybyggnad (södra Sverige) som 
ligger på 110 kWh/m2(Älvstranden Utveckling, 2008). Efter optimering och justeringar av 
fjärrvärmen är det uppmätta energibehovet 61 kWh/m2 år och är inte ännu certifierad som 
passivhus av Forum för energieffektiva byggnader (Winkler, 2010). I dagsläget finns endast 
två passivhus som har certifierings intyg enligt Forum för energieffektiva byggnader, FEBY13 
(FEBY, 2010).  

Kraven för passivhus är att bland annat ska värmebehovet klaras av genom distribution av 
värmen via luftflödet. Effektkravet för värme av bostadshus (dimensionerade vid ute 
temperatur) i klimatzon III är pmax= 10 W/m2 Atemp+garage. Det betyder att luftburen värme 
inte är ett krav för passivhus utan en möjlighet då värme även kan tillföras genom 
konventionella värmesystem via radiatorer. Den köpta energin bör begränsning av köpt energi 
vara med följande nivå på viktad energi i zon III: Eviktad ≤ 60 kWhviktad/m2 Atemp+garage. Där 
Eviktad är summan av köpt/levererad energi och avser den egentliga levererade energi till 
byggnaden, inkluderad energin från undercentral inom fastigheten. Den avser inte egen 
genererad energi från exempelvis solceller eller solvärmeanläggning inom fastigheten(FEBY, 
2009a).  
7.2. Plusenergihus 

Ett passivhus som i sig optimerats så att det genererar mer energi än vad det konsumerar 
benämns plusenergihus. Det första plusenergihuset som byggdes i Sverige var en villa norr 
om Malmö som stod färdig hösten 2008. Därför är materialet om plusenergihus i Sverige 
begränsat till denna villa.   

Plusenergihuset i Malmö ska vara 
självförsörjande vad gällande 
uppvärmning, varmvatten och hushållsel 
(Rockwool, 2010). Solfångare värmer 
upp huset som kompletteras med 
separata solceller vilket producerar 
hushållselen i överskott. Detta gör att 
försäljning av energi är möjligt och 
bidrar till minimering av driftkostnader. 
Värmesystemet består av solfångare, 
ackumulatortank och traditionella 
radiatorer. Värmen som genereras under 
dagtid ackumuleras i ackumulatortankar 
för att klara av temperaturskillnader 
beroende på tiden på dygnet och årstid. 
Under vintertid kompletteras 

                                                 
13Forum för energieffektiva byggnader, FEBY, som ska etablera i Sverige en standard och utvärdering för 
energieffektiva byggnader för bland annat passivhus, har skapat ett intyg om prestanda. Bekräftelse av FEBY:s 
krav fås efter avklarande av två steg, först certifiering och därefter verifiering när byggnaden är klar.   

Figur 8 Modellfastighet över plusenergihus 



30 

 

värmetillskottet med braskamin som eldas med pellets. Kaminen förser ackumulatorn med 
uppvärmd vätska som i sin tur förser huset med varmvatten och värme i radiatorerna, se figur 
8.  

Klimatskalet på villan liknar ett passivhus, de har täta och välisolerade väggar, fönster med 
låga U-värden samt en bra värmeåtervinning via ventilationsluften (Rockwool, 2010). I 
nuläget finns ingen kravspecifikation för plusenergihus i Sverige.  

7.3. Minienergihus 
Minienergihus är ett lågenergihus som syftar till att huset ska ha bättre prestanda än BBR 16s 
nybyggnadskrav (BFS 2008:20). I dagsläget har ingen byggnad blivit certifierad som 
minienergihus enligt FEBY (FEBY, 2010).  

Vid uppvärmning av minimienergihus kan luftburen värme användas men det är inget krav 
eftersom värmen kan tillföras via konventionella värmesystem som olja eller el från radiatorer. 
Effektkravet för minienergihus är ställda så att värmebehovet inte klaras av med en 
distribution av värme endast med hjälp av luftflödet. Vilket skiljer sig från passivhus kraven 
då minienergihus behöver recirkulationsluft eller komplement av exempelvis värme från 
radiatorer. Effektkravet på minienergihus av bostäder och lokaler i klimatzon III är pmax = 16 
W/m2 Atemp+garage . Effektkravet på minienergihus är inte lika högt ställt som hos 
passivhus.  

Fönstren i byggnaden ska ha ett 
genomsnittligt U-värde på högst 1,00 
W/m2 K och en uppmätt luftläckning 
på klimatskalet får högst vara 0,30 l/s 
m2 vid en tryckdifferens på 50 Pa. 
Begränsning av köpt energi bör vara 
med följande nivå på viktad energi i 
zon III: Eviktad ≤ 80 kWhviktad/m2 
Atemp+garage (FEBY, 2009). 

Tanken med minienergihus är att 
dessa ska kunna vara lika 
resurseffektiva som passivhus 
samtidigt som hänsyn över kvaliteten 
på olika energislag görs (inklusive 
omvandlingsförluster) (Wall, 2008). 
Olika uppvärmningssystem kan 
användas hos minienergihus men 
kraven kan uppfyllas enklare om 
förnybar energi används, exempelvis biopanna eller fjärrvärme istället för elenergi, se figur 9. 
Om förnybar energi används måste byggnaden fortfarande vara energieffektiv och ska inte ha 
behov av att använda komfortkyla samtidigt begränsa hushållselen.   

Figur 9 Modellfastighet över minienergihus 
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En del av problematiken kring minienergihus är att det är ett relativt nytt begrepp som 
implementeras i Sverige och till det svenska klimatet. Det betyder att förutom anpassning till 
svenskt klimat behövs även kriterierna över minienergihus utvecklas och anpassas till svenska 
byggnormer. Det går alltså inte att direkt överföra ett annat lands byggnadskoncept och krav 
till Sverige utan någon form av anpassning (Wall, 2008). 

7.4. Nollenergihus 
Nollenergihus kan beskrivas som en bättre version av passivhus och kraven för nollenergihus 
ingår förutom kraven för passivhus, även att den summan av använd energi ska vara mer eller 
mindre lika med summan av energiproduktionen under ett år. Det som gäller för nollenergihus 
är att de inte ska ha något nettobehov av köpt energi alls (Widheden, 2010).   

I Sverige har hus projekteras för att vara nollenergihus men i nuläget finns det ingen byggnad 
som har varken certifierings eller vertifieringsintyg på att deras byggnad är nollenergihus hos 
FEBY (FEBY, 2010). Ett projekt som har projekteras till ett nollenergihus ligger i Värnamo, 
vilket betyder att dessa hus inte ska behöva något tillskott av värme om lägenheterna används 
normalt. Husen ska få ett behagligt 
inomhusklimat genom att de byggts 
så att varje hus har en sida mot solen 
och genom att vardagsrummet 
placerats i söderläge. Genom 
noggrann planering är husen byggda 
så att solvärme kan tas tillvara även 
vintertid när solen står lågt. Under 
sommartid när solen står högt 
skyddas söderväggen av balkonger 
och takutsprång.  

Ett energisnålt klimatskal gör husen 
extremt energisnåla då ytterväggarna 
är lufttäta och har mer isolering än 
konventionella hus. Fönster och 
ytterdörrar är väl isolerade och har ett 
U-värde på 0,85 respektive 0,6 W/m2 
K (Wikner, 2007; Angeläget!, 2004). 
Det maximala U-värdet för fönster 
enligt krav från FEBY för 
nollenergihus är 0,9 W/m2 K vilket 
det projekterade huset i Finnveden har 
(FEBY, 2009a).  

Eftersom huset har en värmeväxlare som har 85 % värmeåtervinning, kan en stor del av huset 
värmas genom denna. Det återstående värmebehovet täcks av värmen som kommer från de 
boende, hushållsapparater, belysning, datorer och liknande. Vid extrem långvarig kyla 
samtidigt som de boende inte är hemma kan komplement av elvärme via tilluften tilläggas. 

Figur 10 Modellfastighet över nollenergihus 
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Uppvärmning av vatten kan under sommaren tilläggas med solfångare som vid projekteringen 
klarade av en tredjedel av varmvattnets uppvärmning. Ackumulatortanker används för bland 
annat solfångarna, dessa tankar är utrustade med elpatroner för direktverkande el, just för att 
täcka upp resterande varmvattenbehovet. Projektet i Värnamo tog vara på värmen från 
spillvattnet genom avloppsväxlaren som även värmer varmvattnet, se figur 10 (Wikner, 2007; 
Angeläget!, 2004). Ny data har visat att husen i Värnamo har energibehovet för värme och 
varmvatten mätt till 38 kWh/m2 år där det totala energibehovet inklusive hushållsel är 67 
kWh/m2 år (Winkler, 2010).  

Övriga krav för nollenergihus är att den uppmätta luftläckningen14 genom klimatskalet får 
maximalt vara 0,30 l/s m2 vid en tryckdifferens på 50 Pa (FEBY, 2009a).  

8. Resultat från djupintervjuer 
Valet av de fem byggherrarna baserades på deras medverkan i NDS - projektet. Vidare 
bestämdes det att hålla alla fem respondenterna anonyma genom benämningar som 
byggherre/entreprenör 1, 2 och så vidare. Dock ska påpekas att åsikterna från respondenterna 
inte nödvändigtvis motsvarar hela företagets åsikt.   

Anledningen till att intervjua byggherrarna var att få fram deras syn och teknik på deras 
modellfastighet samt vad enligt dem ett standardhus är. I första hand efterfrågades det faktiska 
energibehovet och utformningen över deras modellfastigheter, men även hur deras syn på vad 
ett så kallat standardhus är, på framtida kombinationer av energilösningar, intresse över olika 
tekniker som exempelvis solceller och självförsörjande hus.  

I efterföljande kapitel genomförs en kort sammanfattning över modellfastigheterna som 
arbetades fram utifrån djupintervjuerna. I tabell 2 finns en sammanställning av 
energilösningar för byggherrarnas olika modellfastighet och för standardhuset. 

8.1. Byggherre/Entreprenör 1  
Byggherre/Entreprenör 1 använder sitt nuvarande koncept på alla sina hus de bygger och 
planerar i egen regi. Innan byggherre/entreprenör 1 började bygga alla sina flerbostadshus 
efter det nuvarande konceptet skedde ett övervägande över det ekonomiska, miljömässiga och 
driftperspektivet.  

Värmekällan som används i 90 % av fallen är fjärrvärme, en liten del av värmekällorna i 
Skåne kommer från biogas. Byggherre/Entreprenör 1 använder inte värmepumpar då de efter 
beräkning anser att koldioxidbelastningen blir större för flerbostadshus med bergvärme än för 
de med fjärrvärme. Vidare kan hus med frånluftsvärmepump upplevas som dragiga, beroende 
på att en frånluftsvärmepump tar in luft genom springventiler under och ovan fönster, vilket är 
ytterligare ett skäl till varför värmepumpar inte används av byggherre/entreprenör 1.  

                                                 
14 Luftläckage sker när luft läcker ut vid påverkan av vindtryck och temperaturskillnader ute – inne, då 
uppstår ett upphov av energi avgivning som benämns för luftläckage (Boverket, 2006). 
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Byggherre/Entreprenör 1 har i sitt koncepthus fönster med superisolerade glas som har ett U-
värde på 0,9 W/m2 K. Kravet på det ännu inte färdiga huset ligger det maximala luftläckning 
på 0,3 l/s m2 vid 50 Pa tryck där väggarna 
ska ha U-värdet 0,18 W/m2 K, se figur 11. 
Två metoder nämndes om optimeringen 
av energieffektiviteten: tjockare väggar 
och tätning av huset. I jämförelse mellan 
dessa två metoder menar 
byggherre/entreprenör 1 att tätningen är 
mer gynnsamt både i effektivitet och 
pris. ”Det är billigare att bygga tätare än 
på bredden.”   

Styrkan med huskonceptet enligt 
byggherre/entreprenör 1 är att husen 
använder ett FTX15 system, d.v.s. från och 
tilluften växlar samtidigt, som är väldigt 
effektiv med en verkningsgrad på över 
80 %. Nackdelen med modellfastigheten 
är att drift och underhåll kräver hög 
kompetensen hos förvaltaren. Detta kan bli ett bekymmer då det idag råder brist på 
kompetenta drifttekniker och förvaltare av hus. Yrket har låg status vilket ger relativt dålig 
kompetens inom yrkesgruppen enligt byggherre/entreprenör 1. Ett dåligt skött FTX system 
kan exempelvis ge sämre inomhusmiljö och i det avseendet kan en värmepump vara enklare 
än ett FTX system.  

Modellfastigheten som byggherre/entreprenör 1 bygger har ett energibehov för uppvärmning 
på 55 kWh/m2 år, och fastighetsel på 10 kWh/m2 år. Totalt är således energibehovet 65 
kWh/m2 år. Det beräknade värdet över energibehovet har gjorts ifall huset kommer att driftas 
med uppmätt energi där hänsyn har tagits till teoretisk värde av uppmätt värde och exempelvis 
vädring.  

8.2. Byggherre/Entreprenör 2  
Byggherre/Entreprenör 2 bygger hus med många olika kombinationer av energilösningar, allt 
från fjärrvärme, bergvärmepump, el, FTX lösningar, frånluftsvärmepumpar och så vidare. 
Klimatskalet kan vara precis enligt Boverkets regler eller mycket bättre, allt beror på 
beställaren då byggherre/entreprenör 2 bygger som entreprenör. Byggherre/Entreprenör 2 
bygger för olika kunder och samarbetar med byggherrar vilket betyder att de inte har något 
speciellt koncepthus utan utvecklar husen med kunden. För enkelhets skull valdes två olika 

                                                 
15 FTX - Från- och tilluftsventilation med återvinning som med hjälp av en värmeväxlare överför 
värmeinnehåller från frånluften till tilluften (NE, 2010 ). 

Figur 11 Modellfastighet enligt byggherre 1 
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hustyper som byggherre/entreprenör 2 bygger för denna rapport; passivhus och ett koncept för 
flerbostadshus med lågt energibehov.  

Valet av kombinationer av energilösningar beror väldigt mycket på vad kunden vill ha och 
intresse, vilket gör att ekonomin styr i hög grad. Emellertid är det få företag idag enligt 
byggherre/entreprenör 2 som inte tar hänsyn till miljöfrågan. Av detta skäl tar miljöfrågan nu 
mer och mer plats vilket var annorlunda för bara några år sedan då inte ens energideklaration 
gjordes. Byggherre/Entreprenör 2 tror att bland annat beror på lagstiftning, men också på att 
miljöfrågorna på kort tid har blivit en kärnfråga för många företag.  

8.2.1. Lågenergihus enligt byggherre/entreprenör 2 
Lågenergihuset som byggherre/entreprenör 
2 bygger utnyttjar fjärrvärme om det finns, i 
övrigt har huset frånluftsvärmepump, 200 
mm isolering och fönster med U-värde på 
1,2 W/m2 K, se figur 12 (som är en 
förenklad bild, exempelvis släpps inte varm 
och kall luft ut endast på vinden).  

Lågenergihus enligt byggherre/entreprenör 
2 har det totala beräknade energibehovet på 
80 kWh/m2 år där fastighetselen är 20 
kWh/m2 år och uppvärmning (med 
tappvatten) 60 kWh/ m2 år. 

Nackdelen med deras koncept för 
lågenergihus är användningen av 
värmepump. Detta berodde på att 
värmepumpar inte har så hög verkningsgrad 
och därmed behöver väldigt mycket el för att få 
värme. Att använda värmepumpar är ett 
effektivt sätt att få ner behovet av köpt energi men samtidigt ersätts fjärrvärmen bort mot el. 
Många energieffektiva åtgärder idag ser ut så, man minskar värmebehovet genom att stoppa 
in el. Fördelen med detta koncept enligt byggherre/entreprenör 2, är att det är en enkel lösning 
som är både robust och fungerar för de flesta kunder och vid det flesta platserna. 

8.2.2. Passivhus enligt byggherre/entreprenör 2 
Den andra lösningen som diskuterades vid intervjun av byggherre/entreprenör 2 var 
passivhusetkonceptet. Passivhusen är stora hus vilket gör att andelen klimatskal per golvyta 
(eller uppvärmd luftvolym) är mindre än i en villa. Passivhus lösningen använder fjärrvärme, 
FTX system med en verkningsgrad på 87 %, samt att väggarna och fönster har U-värden på 
0,14 respektive 0,9 W/m2 K, se figur 13 (är en förenklad bild, exempelvis släpps inte varm 
och kall luft ut endast på vinden). Passivhuset har radiatorer, dock inte på de vanliga platserna 
utan dessa är små och ligger i anslutning till tilluften. Dessa radiatorer kan användas när 

Figur 12 Lågenergihus enligt byggherre 2 
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tillskottvärmen i tilluften (som är fjärrvärme) 
och internlasterna inte räcker till. Denna 
värmespets består av el. Följaktligen 
kommer värmen från tilluften och om 
boende vill ha det varmare måste de själva 
betala.  

Nyligen har mätning av täthet gjorts där den 
officiella rapporten har gett ett medelvärde 
på 0,09 l/s, m2 vid 50 Pa över- och 
undertryck. Kravet för passivhus är en 
otäthet på högst 0,3 l/s, m2 vid 50 Pa över- 
och undertryck, därmed har passivhuset 
bättre täthet än som krävds lagligt.  

Passivhuset har det beräknade 
energibehovet på 45 kWh/m2 år, med 
fastighetsel på 12 kWh/m2 år och 
uppvärmning runt 30 kWh/m2 år, inklusive tappvarmvatten. Dessa värden är endast beräknade, 
men byggherre/entreprenör 2 har tagit hänsyn till exempelvis vädring vid deras beräkning. En 
snällare variant av vädring än vad vissa människor gör vill tilläggas, eftersom det finns folk 
som sover med öppet fönster, vädrar mitt i vintern och så vidare.  

Nackdelen med passivhuset är just själva värmespetsen som används. Passivhuset som 
byggherre/entreprenör 2 gav som exempel använde elspets och inte fjärrvärmespets. Däremot 
har byggherre/entreprenör 2 byggt passivhus där andra lösningar har applicerats. Fördelen 
med detta passivhus är att den har väldigt lågt energibehov och ger den indirekta fördelen att 
boende blir mer eller mindre upplyst och medvetna om sitt energibehov och beteende. 

8.3. Byggherre/Entreprenör 3  
Byggherre/Entreprenör 3 följer ett och samma koncept för all deras produktion och projekt. 
Energilösningen som byggherre/entreprenör 3 först och främst utnyttjar som värmekälla är 
fjärrvärme om det finns att tillgå, kombinerat med en frånluftsvärmepump, d.v.s. ventilationen 
är värmeåtervinning via frånluftvärmepumpen. Vanligtvis finns fjärrvärme i 
Stockholmsområdet, men inte i kranskommunerna där värmepump som bergvärme används 
som alternativ.  

Som standard använder byggherre/entreprenör 3 fönster med U-värdet på 1,1 W/m2 K, vilket 
ska sänkas. Väggarna i klimatskalet har ett U-värde på 0,14 W/m2 K med 275 mm isolering, 
se figur 14. Byggherre/Entreprenör 3 har som krav för sina fastigheter att luftläckaget får 
maximalt vara 0,5 l/s m2 vid 50 Pa tryckskillnad.   

Figur 13 Passivhus enligt byggherre 2 
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Energibehovet för byggherre/entreprenör 
3s flerbostadshus är beräkningsmässigt 
mellan 70- 75 kWh/m2 år, beroende om 
värmepump används eller ej eftersom 
värmepumpen drar lite extra på grund av 
drift el. Fastighetsel ligger på 10-12 
kWh/m2 år (belysning, fläkt, el, hissar, 
pumpar eventuellt tvättstugor). 
Uppvärmningen drar runt 60 kwh/m2 år 
vilket gör att varmvatten är på 20 kWh/m2 
år.  

Valet över kombinationer av 
energilösningar för byggherre/entreprenör 
3s modellfastighet skedde med noggranna 
övervägningar av exempelvis vad det 
kostar i investeringen och hur mycket 
energi byggherre/entreprenör 3 sparar. 
Övervägande av den ekonomiska aspekten 
är viktig eftersom de är ett börsnoterat företag och projekten måste vara ekonomisk hållbara. 
Det miljömässiga perspektivet är svårt att säga vad som är rätt eller fel gällande 
koldioxidutsläppen enligt byggherre/entreprenör 3, eftersom det finns många olika sätt att 
räkna på. Valet av energilösningar gjordes även utifrån övervägandet av driftperspektivet då 
byggherre/entreprenör 3 nästan bara bygger åt bostadsrättsföreningar. Vilket innebär att 
byggherre/entreprenör 3 måste ta hänsyn till att huset blir hyfsat lättskött anläggning eftersom 
de som byggherre/entreprenör inte kommer att drifta fastigheten efter den är byggd.   

Styrkan med modellfastigheten enligt byggherre/entreprenör 3 är att huset har en låg 
energianvändning samtidigt som det är kostnadseffektiv. Nackdelen är bland annat mängden 
el som frånluftsvärmepumpar drar. Om el räknas som marginal el vilket görs vid bostäder är 
det alltså en nackdel med frånluftsvärmepumpar. Byggherre/Entreprenör 3 tillade att om 
fjärrvärme inte kombineras med frånluftvärmepump måste ett FTX system används istället. 
Detta system har mekanisk tilluft och sedan värmeväxlare som förvärmer tilluften och 
frånluften. I det senare fallet används betydligt mindre el men energianvändningen blir i sig 
inte lägre utan snarare ungefär det samma. Detta innebär att mindre el används men att mer 
fjärrvärme behövs. Om fjärrvärme anses som en bättre energikälla ur koldioxidsynpunkt är 
fjärrvärme kombinerat med FTX en bättre lösning gentemot användning av 
frånluftsvärmepump.  

8.4. Byggherre/Entreprenör 4 
Fokuset för byggherre/entreprenör 4 är att bygga väldigt täta flerbostadshus. Väggar och 
fönster har ett U-värde på 0,17 respektive 0,9 W/m2 K, se figur 15. För täthet ställer 

Figur 14 Modellfastighet enligt byggherre 3 
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byggherre/entreprenör/entreprenör 4 högre krav än Boverket och deras modellfastighet har 
högsta luftläckage på 0.3 l/s i 50 Pascal tryck.  

Andra åtgärder från byggherre/entreprenör 4 
är att fastigheterna byggs utan köldbryggor16. 
Exempelvis byggs balkonger som hänger 
utanpå klimatskalet, fastigheterna har inga 
genomgående köldbryggor i stommen och 
ytterväggarna är av betong som ger ett 
värmetrögt klimatskal.  

Fastigheterna som byggs av 
byggherre/entreprenör 4 har endast ett till 
och frånsystem som värmekälla. De har inga 
radiatorer i lägenheterna utan dessa ligger i 
källaren och trapphusen. I övrigt går den så 
kallade värmestammen17 rätt upp i trapphuset 
till lägenheterna. Värmekällan för 
byggherre/entreprenör 4s flerbostadshus är 
fjärrvärme kombinerat med en FTX växlare 
inbyggd på taket. Detta FTX system är 
speciellt anpassat till bostäder och har en värmeåtervinningsgrad på 90 %. FTX växlaren 
behöver ingen egen uppvärmning av fjärrvärmen utan står uppe på taket och återvinner luften 
(mer om hur värmen distribueras till lägenheterna se bilaga 3). Varmvattnet kommer direkt 
från värmeväxlaren och växlas med fjärrvärmen.  

Enligt byggherre/entreprenör 4 använder deras modellfastighet lite el och energiförbrukningen 
ligger på totalt 55 kWh/m2 år. Energibehovet är fördelat mellan fastighetsel på 8 kWh/m2 år, 
21 kWh/m2 år för uppvärmning och 26 kWh/m2 år för varmvatten. El som förbrukas köps 
genom en mätpunkt från eldistributören där byggherre/entreprenör 4 kan styra var elen köps. 
De kan alltså köpa grön el till hela deras hus, vilket gör att hyresgästerna inte själva kan välja 
vilken eldistributör de vill ha. Detta under förutsättning att byggherren/entreprenören även är 
fortsatt ägare och hyresvärd för fastigheten.  

Styrkan med modellfastigheten enligt byggherre/entreprenör 4 är att husen gör av med väldigt 
lite energi, och att den energi som används är energi med låg miljöpåverkan. Vidare kostar det 
inget extra att bygga på det här viset enligt byggherre/entreprenör 4, men en svaghet är att 
modellfastighet inte ännu är färdigtutvärderat.  

                                                 
16 Köldbrygga är en del av klimatskalet som har sämre isolering än resten och kan därför orsaka 
värmeförluster. Exempel på köldbryggor är balkonginfästningar, mellan våningsplan, i takfoten med 
mera (Energimyndigheten, 2008b). 

17 Värmestam tillför värme till lägenheter 

Figur 15 Modellfastighet enligt byggherre 4 
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Vid valet av energilösningar övervägs ekonomiska, miljömässiga och drift aspekter. 
Byggherre/entreprenör 4 har jobbat fram sin modellfastighet och redan idag byggs alla deras 
hus på detta sätt. Ekonomiskt sätt tjänar byggherre/entreprenör 4 på att bygga fastigheter 
enligt modefastigheten då driftkostnaden blir lägre. Miljömässigt tjänar de absolut på det, då 
byggherre/entreprenör 4 anser att det inte finns något bättre. Visserligen kan tillverkning av 
egen energi vara bättre men det är inte lika lönsamt enligt byggherre/entreprenör 4.   

8.5. Byggherre/Entreprenör 5  
Vid intervjun av byggherre/entreprenör 5 diskuterades två typer av modellfastigheter, det ena 
var ett traditionellt hus som liknar ett lågenergihus och det andra ett passivhus. I de två 
modellfastigheterna användes antingen FTX system eller frånluftssystem vid ventilation. 
Nackdelen med FTX systemet, enligt byggherre/entreprenör 5, är att den tar större plats 
jämfört med ett frånluftsystem.  FTX systemet kräver ett större schakt, utrymme för en 
undercentral och plats för ett fläktrum. På detta sätt fås mindre boende area med ett FTX 
system än med ett frånluftsvärmesystem enligt byggherre/entreprenör 5. Vidare är det dyrare 
att installera ett FTX system, men fördelen med FTX är att kallras18 kan undvikas, något som 
kan bli ett problem med frånluftsvärmessystem där de boende kan uppleva drag.  

Luftströmningen i ett frånluftsystem i en lägenhet kan påverkas om det är väldigt blåsigt 
utomhus. FTX systemet påverkas inte av blåst utomhus eftersom det blir den lufthastighet 
som kommer från kanalerna. En till nackdel med FTX kan vara om systemet blir feljusterat, 
då kan det låta i tilluftdonen.  

Fördelar med FTX systemet är att det går att kontrollera bättre, få en bättre luftkvalitet och 
lättare installation om det görs på rätt sätt. När energikraven ställs på sin spets med högre krav 
på lägre energiförbrukning tror byggherre/entreprenör 5 att FTX systemen kommer bli det 
mest troliga alternativet. Eftersom detta system kan ha kontroll över energiförbrukningen på 
ett annat sätt och det är en fördel enligt byggherre/entreprenör 5.  

 

8.5.1. Lågenergihus enligt byggherre/entreprenör 5 
Värmekällan som används i lågenergihusen av byggherre/entreprenör 5 är fjärrvärme i 
kombination med frånluftsvärmepump. Detta är för att uppnå fastställda energikrav som finns 
vid bostadsbyggen. När dessa krav sänks för en lägre energiförbrukning kommer kombination 
fjärrvärme och FTX används istället. Direktiv från EU, som gör att kraven på nybyggnation 
går mot nollenergihus kommer kombinationen fjärrvärme/FTX vara lösningen enligt 
byggherre/entreprenör 5. Om fjärrvärme inte finns används bergvärme och FTX, men 
fjärrvärme finns oftast i Stockholm. Fönstren i byggherre/entreprenör 5s lågenergihus har ett 
U-värde på 0,9 W/m2 K och väggarnas tjocklek kan variera kraftigt, se figur 16. Enligt 
                                                 
18 Kallras uppstår när den varma inomhusluften kyls ner vid den kalla fönsterrutan, därefter sjunker den nedkylda 
luften vilket kan orsaka kallras som kan beskrivas som en känsla av drag nära fönster och även ge upphov till 
kalla golv (Energimyndigheten, 2008b).  
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statistik över fastighetselen för traditionella 
flerbostadshus i lågenergihuset ligger 
energibehovet runt 10-20 kWh/m2 år och ett 
energibehov för uppvärmning på 50 kWh/m2 år. 
Luftläckage för traditionella lågenergihus är runt 
0,6 l/sek i 50 Pascal tryck.  

Lågenergihusen värms oftast med traditionella 
radiatorer som är kopplade till fjärrvärme. Enlig 
byggherre/entreprenör 5 är detta negativt då 
radiatorerna tar bort möblerbarheten. Andra 
nackdelar med lågenergihuset är att 
reglerbarheten är mindre för dessa jämfört med 
passivhusen. Byggherre/Entreprenör 5 menar att 
boende inte kan påverka sin egen värme, som 
hos passivhus.  

 

8.5.2. Passivhus av byggherre/entreprenör 5 
Enligt byggherre/entreprenör 5 har deras passivhus en låg energiförbrukning vilket beror av 
val av installationssystem såsom fjärrvärme i kombination med FTX. Vid användning av FTX 
sätter byggherre/entreprenör 5 alltid värmekällan i tilluftskanalen när det behövs spetsas 
uppvärmningen av luften med ett elbatteri. I övrigt är passivhuset ett hus som inte ska behöva 
extra tillförd värme i och med god isolering och hög täthet. Byggherre/Entreprenör 5 bygger 
passivhus mycket tätare än normen och ju tätare hus som byggs desto mindre värme läcker ut 
och mindre kyla läcker in. Fönstren i 
byggherre/entreprenör 5s hus har ett U-värde 
på 0,9 W/m2 K och väggarna har en tjocklek på 
350-400 mm, se figur 17. Passivhuset har ett 
energibehov för fastighetselen på mellan 5-10 
kWh/m2 år och uppvärmning på runt 10-15 
kWh/m2 år samt varmvatten på 15 kWh/m2 år, 
om solfångare eller dylikt används. Även om 
huset endast är eluppvärmt så gäller nu 
passivhuskravet bör vara 30 kWh/m2 år och då 
gäller även att fastighetselen inte får bli större 
än 5-10 kWh/m2 år. Kravet för luftläckage för 
passivhus är 0,3 l/sek i 50 Pascal tryck vilket 
modellfastigheten för byggherre/entreprenör 5 
uppfyller.  

Passivhusen som byggherre/entreprenör 5 
bygger kan kombinera passivhusen med ett 

Figur 16 Lågenergihus enligt byggherre 5

Figur 17 Passivhus enligt byggherre 5 
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lägenhetsaggregat istället för central uppvärmning vilket gör att ett luftburet värmesystem kan 
användas istället för central uppvärmning och att radiatorer inte är nödvändigt. Detta är enligt 
byggherre/entreprenör 5 en av fördelarna med passivhusen, att de har friare ytor i och med att 
radiatorer inte behövs. 

Vidare kan man laborera med olika typer av fönster för att få bättre solinstrålning enligt 
byggherre/entreprenör 5. Men samtidigt kan inte fönsterarean vara för stor då rätt mängd 
fönster krävs, annars blir solinstrålningen för stor och läckage kan ske.   

Andra fördelar med passivhusen enligt byggherre/entreprenör 5 är reglerbarheten hos 
passivhusen, som är större än för lågenergihusen då de boende kan påverka sin egen 
energianvändning på ett bättre sätt. Boende kan få ekonomisk vinning eftersom de kan se 
deras egen energiförbrukning. Med hjälp av en energidisplay blir de boende medvetna om sin 
egen förbrukning av energi i lägenheten.  

8.6. Standardhus att jämföra med enligt byggherrarna 
I syfte att finna ett standardhus att jämföra litteraturstudiens standardhus frågades vid 
intervjun hur ett standardhus såg ut för byggherrarna. Det råder delade meningar bland 
byggherrarna kring hur ett standardhus ser ut i Stockholmsregionen idag. Vissa, som 
byggherre/entreprenör 1, menar att standardhuset är ett hus som uppfyller Boverkets krav på 
110 kWh/m2 år i klimatzon III. Andra utgår från sina standardbeställningar och där menar 
byggherre/entreprenör 2 att deras kunder 
inte nöjer sig med Boverkets krav då den 
övervägande standardbeställningen kräver 
att huset klarar ett energibehov på 75-80 
kWh/m2 år. Standardhuset för 
byggherre/entreprenör 2 använder 
fjärrvärme i kombination med FTX lösning 
och har ett klimatskal som beror på 
storleken på huset. Hos lite större hus har 
de normalt ett fönster med ett U-värde på 
1,1 W/m2 K och ytterväggar 0,15 s- 0,25 
W/m2 K.  

Enligt byggherre/entreprenör 3 är 
klimathuset för standardhuset något sämre 
än deras klimatskal. Standardhuset varierar 
naturligtvis väldigt mycket, men 
gissningsvis trodde byggherre/entreprenör 
3 att de hade runt 200 mm isolering med 
fönstrens vars U-värde ligger på 1,2–1,3 
W/m2 K. Vidare skulle det finnas någon sorts värmeåtervinning även i standardhusen och 
energibehov skulle ligga runt 95-100 kWh/m2 år.  

Figur 18 Standardhus enligt djupintervjuer 
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Byggherre/Entreprenör 4 ansåg också att standardhuset varierade väldigt mycket. 
Byggherre/Entreprenör 4 menade att ett standardhus troligen har ett beräknat energibehov på 
runt 75 kWh/m2 år och ett klimatskal där väggarna hade U-värdet 0,17 W/m2 K samt fönstren 
runt 1,0 W/m2 K. Byggherre/Entreprenör 4 påpekade även att fönster idag har utvecklas i 
konkurrans, vilket innebär att fönstren blir bättre och bättre samtidigt som de inte kostar mera 
enligt byggherre/entreprenör 4. För uppvärmning trodde byggherre/entreprenör 4 att 
värmepumpar av olika slag användes i standardhusen, mest frånluftsvärmepump men också 
bergvärme. Vilket betyder att mycket el kommer att behövas.  

Byggherre/Entreprenör 5 jämförde standardhuset med passivhus. Skillnaden är att fönster i 
passivhus är mindre än traditionellt, samt vid solinstrålning så kanske solavskärmning behövs 
i passivhus mera än i standardhus. Enligt byggherre/entreprenör 5 kombineras fjärrvärme med 
FTX i deras standardhus och passivhuset framåt sett. I passivhusen behövs lägre energibehov 
för uppvärmning än för standardhuset. 

I figur 18 har en summerad bild av standardhuset gjorts baserat på vad 
byggherrarna/entreprenörerna nämnt ovan. Här värms huset upp av fjärrvärme och 
distribuerar värmen med hjälp av radiatorer eftersom fjärrvärme är den vanligaste 
uppvärmningen enligt litteraturstudien och från byggherrar. Fönstren är av normalstorlek och 
U-värde något mer än 1,0 W/m2 K då byggherrar/entreprenörer sa att fönstren idag har relativt 
hög isolering eftersom fönstren har utvecklas i konkurrans utan att kosta mera. Energibehovet 
ligger runt Boverkets krav på 110 kWh/m2 år eller något mindre beroende på om det var 
standardhuset eller standardbeställningen som byggherren/entreprenören beskrev.  

8.7. En sammanställning av energilösningar för byggherrarnas olika 
modellfastighet och för standardhuset 
Tabell 2 visar en översikt från djupintervjuerna över byggherrarnas olika modellfastigheter 
och standardhuset. Tabell 2 visar vilken värmekälla, ventilationssystem, luftläckage, U-värde 
för fönster, isolering av väggar och energibehovet modellfastigheterna har enligt byggherrarna. 
Energibehovet innefattar endast uppvärmning och fastighetsel, men inkluderar inte hushållsel.  

Tabell 2 visar energibehovet över modellfastigheterna från intervjuerna, vilket har en 
osäkerhet eftersom många av dessa är beräknade och inte uppmätta. Detta betyder att det finns 
en osäkerhet vid jämförelsen eftersom byggherrarna kan ha beräknat på olika sätt, har olika 
definitioner och att de vill framställa sin produkt som bäst. Detta syns tydligt i tabell 5 där 
fyra olika beräkningssätt används för beräkning av koldioxidbelastningen av 
modellfastigheterna och stora skillnaden kan märkas.  
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Tabell 2 En sammanställning av energilösningar för byggherrarnas olika modellfastighet och för standardhuset. 

Modellfastighet Värmekälla Ventilation Övrigt Luftläckage 
[l/s m2 i 50 Pa 
tryck] 

Fönster U-värde 
[W/m2 K] 

Isolering för 
väggar 

Energibehov 
[kWh/m2 år] 

Standardhus Fjärrvärme Varierande Radiatorer - 1,0 eller över - 110 

Lågenergihus med endast fjärrvärme 
enligt byggherre/entreprenör 4 

Fjärrvärme FTX Värmebatteri, 
radiatorer i 
källare 

0.3 0,9 0,17 W/m2 K 55* 

Lågenergihus med frånluftsvärmepump 1 
enligt byggherre/entreprenör 2 

Frånluftsvärmepump Frånluftsvärmepump Radiatorer - 1,2 200 mm 80** 

Lågenergihus med fjärrvärme, FTX enligt 
byggherre/entreprenör 1 

Fjärrvärme FTX Radiatorer 0,3 0,9 0,18 W/m2 K 65* 

Lågenergihus med frånluftvärmepump 2 
enligt byggherre/entreprenör 3 

Fjärrvärme eller 
bergvärme 

Frånluftsvärmepump Radiatorer 0,5 1,1 275 mm, 0,14 
W/m2 K 

70* 

Passivhus med fjärrvärme enligt 
byggherre/entreprenör 5 

Fjärrvärme FTX Värmebatteri 0,3 0,9 350-400 mm 40* 

Passivhus med elspets, FTX enligt 
byggherre/entreprenör 2 

Fjärrvärme med elspets FTX Radiatorer vid 
tilluften 

0,11 0,9 0,14 W/m2 K 45* 

Lågenergihus med fjärrvärme, 
frånluftvärmepump enligt 
byggherre/entreprenör 5 

Fjärrvärme Frånluftvärmepump Radiatorer 0,6 0,9 Varierar 
kraftigt 

70* 

* Beräknat värde av befintligt projekt men ej uppmätta värden ännu ** Värden från ett koncepthus 
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9. Koldioxidbelastningen för de olika modellfastigheterna 
Med hjälp av insamlad data över energibehovet för de olika modellfastigheterna presenterade 
av byggherrarna, kunde koldioxidbelastningen beräknas med hjälp av emissionsdatatabeller 
(Johansson, Fahlberg, 2008). Tabell 3 visar energibehovet uppdelat i uppvärmning och 
fastighetsel, därefter koldioxidbelastningen som beräknades med hjälp av energibehovet där 
fjärrvärmen är beräknad med nordisk elmix 2007. Fastighetsel och uppvärmning med el 
beräknades med emissionsvärden för el under 2007. Tabell 4 är en jämförelse mellan 
koldioxidbelastningen av modellfastigheterna beräknat med nordisk elmix och grön el. Tabell 
5 visar en jämförelse av de olika modellfastigheternas koldioxidbelastningar med avseenden 
till marginalel, Fortums bränslemix, KTH och grön el från tabell 4. Marginalelen använder 
emissionsfaktorn för ett kolkondenskraftverk för beräkning av fastighetselens 
koldioxidbelastning medan Fortums bränslemix beräknades utifrån emissionsdatatabellerna 
och fördelningen av bränslemix från Fortums rapport Inblick .  

Tabell 3 Koldioxidbelastningen för modellfastigheterna angivna i tabell 2 baserat på Nordisk elmix. 

Modellfastighet Energibehov [kWh/m2 år] Koldioxidbelastning 
[g/m2 år] 

Uppvärmning Fastighetsel 

Standardhus 110 14,4 12 998 

Lågenergihus med fjärrvärme enligt 
byggherre/entreprenör 4 

47 8 5 703 

Lågenergihus med 
frånluftsvärmepump 1 enligt 
byggherre/entreprenör 2 

60 20 6464 

Lågenergihus med fjärrvärme, FTX 
enligt byggherre/entreprenör 1 

55 10 6725 

Lågenergihus med 
frånluftsvärmepump 2 enligt 
byggherre/entreprenör 3 

60 10 7263 

Passivhus med fjärrvärme enligt 
byggherre/entreprenör 5 

30 10 4037 

Passivhus med elspets, FTX enligt 
byggherre/entreprenör 2 

29 16 4413 

Lågenergihus med fjärrvärme, 
frånluftvärmepump, FTX enligt 
byggherre/entreprenör 5 

50 20 6995 
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Tabell 4 En jämförelse mellan nordisk elmix och grön el över energibehovet över modellfastigheterna från 
djupintervjuerna 

Modellfastighet Koldioxidbelastning [g/m2 år] 

Nordisk elmix 2007 Grön el 

Standardhus 12 998 11 910 

Lågenergihus med fjärrvärme enligt 
byggherre/entreprenör 4 

5703 5098 

Lågenergihus med frånluftsvärmepump 
1 enligt byggherre/entreprenör 2 

6464 416 

Lågenergihus med fjärrvärme, FTX 
enligt byggherre/entreprenör 1 

6725 5969 

Lågenergihus med frånluftsvärmepump 
2 enligt byggherre/entreprenör 3 

7263 6507 

Passivhus med fjärrvärme enligt 
byggherre/entreprenör 5 

3500 1232 

Passivhus med elspets, FTX enligt 
byggherre/entreprenör 2 

4090 3182 

Lågenergihus med fjärrvärme, 
frånluftvärmepump enligt 
byggherre/entreprenör 5 

6995 5485 
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Tabell 5 Jämförelse av koldioxidbelastningen för modellfastigheterna med hänsyn till marginalel, Fortums bränslemix, KTH och grön el 

Modellfastighet Koldioxidbelastning 
[g/m2 år] Marginalel 

Koldioxidbelastning 
[g/m2 år] Fortums 
bränslemix 

Koldioxidbelastning 
[g/m2 år] KTH 

Koldioxidbelastning 
[g/m2 år] Grön el 

Standardhus 145 078 17195 12 998 11 910 

Lågenergihus med fjärrvärme enligt 
byggherre/entreprenör 4 

61 988
7695

5703 5098 

Lågenergihus med frånluftsvärmepump 
1 enligt byggherre/entreprenör 2 

79 133
11667

6464 416 

Lågenergihus med fjärrvärme, FTX 
enligt byggherre/entreprenör 1 

72 539
9125

6725 5969 

Lågenergihus med frånluftsvärmepump 
2 enligt byggherre/entreprenör 3 

79 133
9783

7263 6507 

Passivhus med fjärrvärme enligt 
byggherre/entreprenör 5 

39 567
5833

3500 1232 

Passivhus med elspets, FTX enligt 
byggherre/entreprenör 2 

38 248
6832

4090 3182 

Lågenergihus med fjärrvärme, 
frånluftvärmepump enligt 
byggherre/entreprenör 5 

65 945

    10350  

6995 5485 
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10. Byggherrars tankar kring framtida energilösningar   
En del av intervjun handlade om byggherrars åsikter och tankar kring framtida 
energilösningar, vilken teknik de är intresserade av att använda och om de strävar efter att 
bygga flerbostadshus i form av lågenergi -, plus -, passiv - eller nollenergihus. Detta 
efterfrågades för att få en bild hur intresset låg över ny teknik som erbjuds i dagsläget, om 
tekniken som i teorin sägs fungera bra miljömässigt även fungerar i praktiken och om det 
fanns någon ny teknik som de är intresserade över att använda.  

10.1.1. Solenergi och bostadshus 
Gemensamt för många av byggherrarna var att solenergi har används i tidigare projekt. 
Anledningarna för att använda solenergi i de tidigare projekten var många, i ett av projekten 
har solceller använts för att producera elen till en elbil för husets bilpool. Men många har 
använt solenergiteknik för att demonstrera och inte för ekonomins eller miljöns skull. Det har 
alltså snarare använts för syns skull eller för att stimulera svensk forskning.  
 
Intresset för användning av solen som energikälla är stort bland de intervjuade byggherrarna, 
men det generella svaret över hur användbara solceller är i nuläget är negativt. Många väntar 
på att solceller ska bli ekonomiskt försvarbara. Problemet med solceller är att de är ineffektiva 
då de inte alstrar tillräckligt mycket energi jämfört med exempelvis solfångare enligt 
byggherre/entreprenör 4. Dock är solfångare inte heller lönsamma enligt byggherrarna. Den 
generella åsikten bland de intervjuade byggherrarna är att tekniken ligger längre fram i tiden, 
då tekniken just nu inte är lönsam och kommersiellt gångbart utan subventioner.  

Åsikten från byggherre/entreprenör 4 var att de var intresserade över solceller rent tekniskt, 
men ansåg att ansvaret över tekniken inte ligger hos byggherrarna utan eldistributören ska ta 
hand om det. Byggherre/Entreprenör 4 tyckte inte att de som bygger husen ska börja tillverka 
sin el eftersom det finns folk som är bättre på det, som elproducenter.  

Byggherre/Entreprenör 5 ansåg att i framtiden gäller det att kombinera exempelvis solceller 
och gröna tak för att få ett hållbart byggande av flerbostäder. Samtidigt bör dessa hus inte bli 
så kallade tekniska julgranar med ett flertal ny teknik utan att tänka på utseende av 
flerbostadshuset eller om teknikerna passar in enligt byggherre/entreprenör 5. 
Byggherre/Entreprenör 5 tror att i framtiden behövs solceller eftersom krav från EU direktiv 
på nollenergihus gör att produktion av egen fastighetsel blir nödvändigt. Detta gör att 
byggherre/entreprenör 5 kan tänka sig att en kombination med solceller och gröna tak kan bli 
ett alternativ, men då gäller det även att hitta en gestaltning som smälter in eftersom husen 
även måste bli vackra. Teknisk design tycker byggherre/entreprenör 5 är viktigt, att bygga 
balkongskärmar som kan vara solcellspaneler, eller att en del av taket kan integreras med 
solceller. Vidare kan gröna tak minska solinstrålningen och fungera som solavskärmning.  
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Byggherre/Entreprenör 1 vill betona att vid användning av exempelvis solfångare bör 
systemtänk inkluderas vid planeringen av områden. Tekniken som planeras måste 
dimensioneras in i området, exempelvis om alla husen i NDS ska använda solfångare kommer 
det påverka avfallsförbränningen i Högdalen. Eftersom det förbränns lika mycket avfall på 
sommaren som på vintern kan det rent hypotetiskt vara nödvändigt att stänga ner verket under 
sommaren om alla i Stockholm använde solfångare. Det kanske även skulle vara nödvändigt 
att lagra avfallet eller kyla bort värmen som bildades från verket menar byggherre/entreprenör 
1. Vilket skulle betyda att en minskning av elproduktionen skulle ske och denna minskning 
skulle likaså påverka klimatet negativt.  

Det kan bli mer intressant enligt byggherre/entreprenör 1 om flerbostadshuset använder bara 
elvärme, men inte om huset har fjärrvärme med eldning av biobränslen och ingen 
avfallsförbränning, för då skulle egentligen elbolagen hyra in sig på alla taken och placera 
solfångare där. Detta då förbränning av biobränslen inte skulle behövas under fyra-fem 
månader av året och det är därför det är viktigt att tänka på hela systemet. Om hela NDS hade 
solfångare skulle kylning av värmen vara nödvändigt på grund av hur det nuvarande systemet 
är konstruerat menar byggherre/entreprenör 1.  

 

10.1.2. Vindkraft och klimatskal 
Andra energiåtgärder som kan tänkas komma i framtiden är vindkraft enligt både 
byggherre/entreprenör 1 och 2. Att bygga lokala vindlösningar kan bidra något och är 
visserligen intressant men just nu finns det inte mycket bland flerbostäder. 
Byggherre/Entreprenör 1 anser att satsning på vindkraft vore den logiska lösningen eftersom 
den fungerar året om och då energin kan lagras på ett helt annat sätt. Dock bör tilläggas att det 
ändå blåser mindre vid sträng kyla.  

Byggherre/Entreprenör 5 anser att det kommer bli nödvändigt att bygga nollenergihus då EU 
direktiv troligen kommer sätta sådana krav på nybyggen. Även byggherre/entreprenör 2 tror 
att byggen kommer röra sig mot nollenergihus och även plusenergihus vilket betyder att 
flerbostadshusen går mot en energieffektivare framtid.  

Byggherre/Entreprenör 3’s reflektion över förbättringar av deras flerbostadshus är att de 
troligen inte kommer förbättra sitt klimatskal nämnvärt förutom bättre U-värden på fönstren. 
Detta då byggherre/entreprenör 3 anser att en förbättring av väggar och tak ger så lite. En 
möjlig energiåtgärd för att minska energiåtgången är att öka tjockleken till väggarna i 
klimatskalet. Att öka tjockleken en decimeter ger 4-5 kWh, vilket gör det svårt att få ekonomi 
eftersom inte mycket tjänas på den minskningen jämfört hur mycket det kostar att göra 
tjockare väggar. En annan åtgärd som byggherre/entreprenör 3 kan tänka sig är att 
installationssystemen kommer utvecklas och bli bättre, vilket även betyder att 
värmepumparna kan förbättras.   
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En tänkbar åtgärd vid förbättring av klimatskalet är att bygga tätare hus eftersom detta ger 
mindre luftläckage vilket i sin tur ger avgivning av energi. Enligt både byggherre/entreprenör 
1 och 4 är de bättre att satsa på täthet, än att bygga tjockare väggar.  

10.1.3. Gröna tak 
Den gemensamma åsikten bland de flesta av byggherrarna är att gröna tak inte är en 
energiåtgärd. Byggherre/Entreprenör 2 använder sig ibland av gröna tak då de bygger kontor 
eftersom deras kontor använder miljöklassningssystemet LEED19. Där ger gröna tak poäng 
som gynnar klassningen av byggnaden, men det har aldrig varit ett argument för att spara 
energi. Snarare att det ska se fint ut. Vilket även är den gemensamma åsikten över gröna tak, 
det byggs för att det ser vackert ut för ögat. Det ska vara nått för de som tittar ner på dessa 
sedumtak som de även kallas och att det dämpar ljudet vid regn på framförallt plåttak.  

Argumenten mot att gröna tak skulle vara en energiåtgärd olika, byggherre/entreprenör 1 
anser att vanliga sedumtak inte ger någon betydande kylningseffekt eftersom de är så tunna 
och skulle därmed endast ge en marginell värmeisolering. Byggherre/Entreprenör 4 förklarade 
mer ingående varför gröna tak inte kunde vara en energiåtgärd. Enligt teorin skulle gröna tak 
ge mer isolering men byggherre/entreprenör 4 anser att detta inte stämmer eftersom det 
behövs en luftspalt mellan gröna tak och isoleringen som helst ska vara lika med ute 
temperaturen. Det måste alltid finnas en ventilerande luftspalt mellan yttertak och isolering, 
annars möglar isoleringen. Det är kall luft med ute temperatur som skall strömma mellan 
isoleringen och tätskiktet, därmed spelar det ingen roll vad du lägger ovanpå tätskiktet.  

Fördelen med gröna tak var förutom ur estetisksynpunkt även att det fördröjer dagvattnet så 
det inte rinner rakt ut i dagvattensystemet, men det är fortfarande dyrt och 
byggherre/entreprenör 4 som bygger hyreshus vill de kunna bygga modernt, snyggt men 
samtidigt ha låg hyra. Därför undviker de att bygga dyra lösningar som egentligen inte gör så 
mycket nytta, om inte det inte efterfrågades som ett önskemål i projektet.  

10.2. Hur stor är viljan hos byggherrarna att bygga olika former av 
lågenergi och självförsörjande hus?  

I detta kapitel redovisar respondenternas svar över deras vilja och intresse över att bygga olika 
former av lågenergi- och självförsörjande, såsom passivhus, plusenergihus och nollenergihus. 

10.2.1. Lågenergihus 
Det generella svaret över att bygga lågenergihus var positivt, alla strävade över att skapa 
lågenergihus mer eller mindre. Många kommuner i Sverige ställer högre krav på 
nybyggnation som att husen ska exempelvis dra runt 55 kWh/m2 år. 

                                                 
19 LEED - Leadership in Energy & Environmental Design och är ett amerikanskt miljöklassningssystem.  
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10.2.2. Passivhus 
Åsikterna kring passivhus är positivt eller negativt beroende på om de bygger passivhus eller 
ej. Exempelvis byggherre/entreprenör 2 (som bygger passivhus) är mer positiv, de menar att 
fler och fler av deras kunder vill gå längre än att bygga energieffektivt som lågenergihus, utan 
de vill även bygga passivhus.  Byggherre/Entreprenör 5 som också bygger passivhus, tror att 
det kommer ställas mer krav på låg energiförbrukning, vilket gör att nybyggnation måste gå åt 
att bygga mer energieffektiva hus. Byggherre/Entreprenör 5 bygger inte passivhus i alla 
projekt utan i de som byggherre/entreprenör 5 anser att det är lämpligt. Eftersom 
byggherre/entreprenör 5 just påbörjat sina byggnationer av passivhus samlar de för tillfället in 
erfarenheter av denna bebyggelsetyp. Detta gör att de först senare kan dra slutsatser kring vad 
som är bra eller dåligt och ta vara det som var bra och gå vidare med att hitta nya bättre 
lösningar. 

De som är kritiska kring passivhus menar att ekonomin stoppar dem från att bygga dessa hus, 
som exempelvis byggherre/entreprenör 3. Byggherre/Entreprenör 3 anser även att istället för 
att optimera nya fastigheter till exempelvis passivhus anser byggherre/entreprenör 3 att 
pengarna bör läggas där det behövs, som att få ner koldioxidförbrukningen hos befintliga 
beståndet i miljonprogrammen. Eftersom detta ger mer effekt i sänkning av 
koldioxidbelastningen än att optimera nybyggnationer som redan har låg energiförbrukning. 

Även byggherre/entreprenör 4 har åsikter kring att bygga passivhus eller inte. Deras eget 
koncept kan jämföras med lågenergihus och byggherre/entreprenör 4 anser att deras hus är 
bättre än passivhus ur ekonomisk och miljömässigt perspektiv. Passivhus är visserligen ett bra 
hus men dyrt att bygga enligt byggherre/entreprenör 4. De har tjocka väggar, små fönster och 
kravet på 10 W/m2 är väldigt svårt att komma ner till. För att klara av det kravet måste det bli 
väldigt tjockt, alltså mer isolering i väggar och fönster. Att bygga tjockare väggar tjänas så 
pass lite jämfört hur mycket det kostar att bygga tjockare väggar istället för att bygga tätt och 
samtidigt köpa energi som ger låga koldioxidutsläpp.   

Passivhus har en till och frånluftslösning precis som byggherre/entreprenör 4 men eftersom 
det är så lite värme som behövs används ett eluppvärmd till och frånluftslösning, vilket 
betyder att el används vilket byggherre/entreprenör 4 anser är negativt. Åsikterna kring 
plusenergihus och nollenergihus för byggherre/entreprenör 4 är att de inte anser att 
tillverkning av egen energi är nödvändig när det finns energi nu att köpa som redan har lågt 
koldioxidutsläpp.   

Byggherre/Entreprenör 1 vill understryka att skillnad över demonstrationsprojekt och vad som 
verkligen kan användas bör implementeras eftersom passivhus har en del brister. Det finns 
anledningar till att passivhus konceptet inte används till alla nybyggen. En del av bristerna 
enligt byggherre/entreprenör 1 är att en del av uppvärmningen av passivhusen kommer från 
använd elektronik i husen som glödlampor. Dagens normallampa ger runt 20 % ljus och 80 % 
värme, men lågenergilampor och LED belysning är mycket mer effektiv och ger inte ifrån sig 
lika mycket värme. Frågan byggherre/entreprenör 1 ställer är; vad som händer med värmen i 
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passivhusen om denna ”gratisenergi” försvinner om husen blir för effektiva genom att husen 
inte ger någon gratisenergi för uppvärmning?  

Många passivhus har inga radiatorer utan en central som distribuerar ut värmen vilket gör att 
alla rummen får samma temperatur. Byggherre/Entreprenör 1 anser inte att detta är önskvärt 
eftersom boende kanske vill ha det varmare i vardagsrummet än i sovrummet. Med en central 
värmedistribution skulle det vara omöjligt att reglera på det sättet, vilket gjort att 
byggherre/entreprenör 1 har märkt av beställare som kräver radiatorer i sina fastigheter. 
Avsaknaden av radiatorer skapar ytor i passivhus anser byggherre/entreprenör 1 inte har med 
själva passivhusen att göra utan det görs för att spara. Byggherre/Entreprenör 1 kan tänkas 
bero på att genom att spara vid passivhusbyggen och därmed väger upp att lönsamheten för 
passivhusen inte kommer fören efter 150 år. Vilket är längre än husets livslängd och därför är 
för att nästan alla passivhus som byggs med subventioner är hyresrätter eftersom hyresrätter 
tar riskvinsten på hyran.  

10.2.3. Plusenergihus 
Byggherre/Entreprenör 2 anser att det går bevisligen att bygga plusenergihus eftersom 
tekniken är tillgänglig och det finns exempel på fastigheter som har byggts som ett 
plusenergihus. Byggherre/Entreprenör 5 anser att de strävar efter att bygga fastigheter i form 
av plusenergihus eftersom det ställs mer och mer krav på att nybyggen ska bli exempelvis 
plusenergihus.  

Andra svar som var mer negativa för plusenergihus var byggherre/entreprenör 3 som ansåg att 
de strävar efter att bygga lågenergihus men de tror inte att deras flerbostadshus ska bidra med 
energi som plusenergihus. Byggherre/Entreprenör 3 kan tänka sig att eventuellt bygga 
plusenergihus om tekniken förbättrades, men de arbetar inte själva för att hitta dessa lösningar. 
Under tiden anser de att nybyggnation bör byggas i form av lågenergihus tills nya smarta 
lösningar upptäckas som inte fördyrar husen som exempelvis solceller. Att dessa tekniker inte 
fördyrar husen är viktigt för byggherre/entreprenör 3 eftersom respondenten menar att det är 
de boende som i slutändan måste betala för den nya tekniken.  

Byggherre/Entreprenör 1 kan tänka sig att bygga plusenergihus demonstrativt med betoning 
på att systemperspektivet bör bejakas då åsikten är att det inte finns någon samhällsnytta av 
plusenergihus. Byggherre/Entreprenör 1 framhåller här att det är viktigt att skilja på 
demonstrationsprojekt, pilotprojekt och byggnation av standardhus. Det går inte att göra alla 
nybyggen till plusenergihus säger byggherre/entreprenör 1, då det är lönsammare att sälja 
överskottsenergin till grannländerna än till grannen i huset bredvid. 

10.2.4. Nollenergihus 
Det var inte många av respondenterna som ansåg att de byggde eller strävade efter att bygga 
nollenergihus. Byggherre/Entreprenör 2 ansåg att det går att bygga nollenergihus eftersom 
tekniken finns. Byggherre/Entreprenör 5 tror att nollenergihus kan bli en verklighet från EU 
direktiv, de anser även att de försöker sträva efter att bygga flerbostadshus i form av 
nollenergihus.  
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Diskussion 
I detta kapitel kommer jämförelser mellan teori och datamaterialet presenteras, där data från 
litteraturstudien jämförs med intervjun från byggherrarna. Det kommer att diskuteras kring 
byggherrarnas användning och tankar om användande av solenergi, gröna tak samt utförligare 
diskussioner om fjärrvärme eller värmepump som värmekälla. Därefter presenteras en kort 
sammanställning över de modellfastigheter som användes i praktiken efter byggherrarnas 
intervjuer. 

Vidare kommer observationer om Boverkets krav på nyproduktion diskuteras där 
flerbostadshus ska vara utformade så att energianvändningen får högst vara 110 kWh/ m2 år i 
klimatzon III (Boverket, 2008): om dessa är tillräckligt i jämförelse med energibehovet enligt 
byggherrarnas modellfastigheter; respondenternas egna åsikter om kraven. Respondenternas 
åsikter kring passivhus, självförsörjande hus och viljan att bygga mer energieffektiva hus 
kommer att utvärderas. Också beräkningsvärden av koldioxidbelastning för de olika 
modellfastigheterna kommer bli presenterad, jämförd samt diskuterad i detta kapitel. 

Kapitlet avslutas med en mer utförlig diskussion om hur NDS kan möjligen uppnå deras 
visionsmål. 

10.3. Boverkets krav på byggnadens specifika energianvändning  
Det generella energibehovet för respondenternas modellfastigheter ligger under Boverkets 
krav för energianvändning (hushållsenergi räknas inte in) som ligger i klimatzon III på 110 
kWh/ m2 år (Boverket, 2008). Detta är positivt enligt författaren då det betyder att många av 
flerbostäderna som byggs eller ska byggas har lågt energibehov och är energieffektiva. Enligt 
intervjuerna var Boverkets energikrav för nybyggnation inte svårt att uppnå. Utifrån den 
informationen kan det tolkas att kravet är nära förankrade till vad som i praktiken kan 
byggas. Följaktligen kan det finnas en risk om kravet är för enkel att uppnå: att nybyggen kan 
blir mindre energieffektivt än vad som är tekniskt möjligt, då beställarna av flerbostadshuset 
kan minska energieffektiviteten över byggnaden och fokuserar mer på ekonomiska 
besparingar. Exempel: Energibehovet enligt tabell 2 ligger i genomsnitt på 
70 kWh/m2 år medan Boverkets krav ligger på 110 kWh/m2 år; då finns det en valmöjlighet, 
fastän det är tekniskt möjligt, att endast bygga till 80 kWh/m2 år om det sparar mer pengar att 
bygga mindre energieffektivt istället för att bygga så att byggnaden har energibehovet 70 
kWh/m2 år. 

Tekniken finns redan där och att kravet anses vara rimligt, bör det även finnas utrymme på 
ytterligare skärpning av Boverkets krav. Detta resonemang kommer från de respondenterna 
då alla sa att kravet är rimligt och kan även skärpas lite. 

10.4. Jämförelse mellan värmepump och fjärrvärme 
Fjärrvärme används i nuläget i mer än 80 % av flerbostäderna i Sverige men efter intervjuerna 
verkar även värmepumpar användas i respondenternas modellfastigheter. Något som många 
av de intervjuade byggherrarna nämnde var att de använde fjärrvärme för att det skulle vara 
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miljövänligare än värmepumpar. Anledningen till att inte använda värmepump enligt flertalet 
av de intervjuade byggherrarna/entreprenörerna var bland annat för att den drivs av el, och 
därför finns alltid risken att marginal el används.  

Det bör nämnas att om det sker en ökning av värmepumpar sker även en ökning av 
elanvändningen eftersom värmepumpar drivs av el. Detta kan leda till frågan, ska Sverige 
minska eller öka sitt elberoende? Om Sverige ökar sitt elberoende, vad händer på marginalen 
om elberoendet ökar?  

Det behöver inte betyda att värmepump är ett sämre alternativ än fjärrvärme ur ett 
miljöperspektiv eftersom värmepump kan drivas av grön el. Från tabell 4 kunde 
koldioxidbelastningen för lågenergihus med frånluftsvärmepump minska sin 
koldioxidbelastning över 10 gånger ifall man istället räknar med grön el istället för nordisk 
elmix. Vilket även betyder att koldioxidbelastningen för nämnda fallet har betydligt mindre 
koldioxidbelastningen än lågenergihus med endast fjärrvärme. Det kan diskuteras vilket som 
är bäst mellan fjärvärme och värmepump, studien visade att den beräknade 
koldioxidbelastningen för värmepump var både mindre eller större än lågenergihus med 
fjärrvärme. Om värmepump drivs av endast miljövänlig el, framgick det att lågenergihuset 
med frånluftsvärmepumpen då hade den lägsta koldioxidbelastningen på 416 g/m3 år. 
Däremot om nordisk elmix användes kunde koldioxidbelastningen vara större än lågenergihus 
med fjärrvärme.  

NDS är ett helt nytt område som ska byggas, det verkar efter intervjuarna att antingen 
används fjärrvärme eller värmepump av något slag i deras koncept vid val av värmekälla. Går 
det att tänka ett steg längre, att bygga ett område som inte har högt energieffektiv och 
använder förnybar energi? Detta är något som kan undersökas närmare i efterföljande arbeten.  

Rent hypotetisk, om hela NDS valde att använda bergvärmepump exempelvis, skulle dessa 
värmepumpar komma plats och om det gick, skulle dessa fungera i hög kapacitet? Det kan 
tänkas att pumparna ligger för tätt vilket gör att tillräckligt värme inte kan fås och berget blir 
kallare (Tvärne, 2010).  

När nya områden som NDS byggs, ska troligen ett större systemperspektiv används än vad 
respondenterna nödvändigtvis behöver använda. Respondenterna behöver endast tänka mer 
lokalt som en lägenhet eller fastighet, dock vid nybyggnad av områden finns det chans att 
bygga även i ett större systemperspektiv. Ligger ansvaret på byggherrar att tänka ur ett större 
systemperspektiv? Är det rimligt att begära de som bygger fastigheterna att även tänka i större 
perspektiv som ett stort område utöver fastigheten de bygger? Om inte, vem ska ha det 
ansvaret? Även detta kan vara något som kan vara intressant att undersökas närmare. 

10.5. Användning av solenergi 
Åsikten kring utnyttjandet av solceller var negativt bland de intervjuade byggherrarna på 
grund av lönsamheten, det är i nuläget inte lönsamt att investera i solceller. Det finns 
subventioner för solpaneler men företag kan inte förlita sig på subventioner när de beräknar 
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ett projekts ekonomi. Intresset över solenergi är stort, men just nu avvaktas investeringar i 
solenergi tills de blir ekonomisk hållbart och kommersiellt gångbart. En del av ståndpunkterna 
var även att elen som produceras ska kunna säljas ut på nätet, något som i nuläget inte är 
gångbart. Detta kan vara en god idé om elproduktionen för solcellsanläggningen är större än 
vad byggnaden i sig behöver, varför inte sälja elen så sämre alternativ kan minskas? Om inte 
går en stor del av den producerade energin till spillo eftersom det är främst under en viss 
period som den största delen av solenergi produceras.  

En annan uppfattning bland en av de intervjuade byggherrarna i anknytning till anläggning av 
solcellsanläggningar på bostäder är eldistributören ska ta hand om det själv. Alltså inte att 
husen som byggs ska tillverka sin egen el eftersom uppfattningen är att det finns folk som är 
bättre på det. Till viss del är den åsikten förstårlig, byggherren/entreprenören anlitas för att 
bygga husen inte för att ta hand om energiproduktionen för husen efter det är byggt. Men att 
bygga hus och energin som används därefter är väldigt tätt kopplade med varandra. Om husen 
inte byggs på ett optimalt sätt, så att den bästa energikällan kan används, hur ska ny 
energiteknik börja används och hur kan den optimala energikällan och energieffektiviteten 
uppnås? 

En synpunkt vid användning av solfångare är att systemperspektivet bör övervägas. En av 
byggherrarna ansåg att problem skulle uppstå om alla i Stockholm använde solfångare för 
värmen. Detta då rent hypotetisk skulle avfallsförbränningen i Högdalen som producerar el 
och fjärrvärme behöva stängas ner under sommaren eftersom den producerade värmen inte 
skulle behövas. Vilket skulle leda till lagring av avfall eller kylning av värmen skulle vara 
nödvändigt, men lösningen skulle kunna vara export av den värmen eller el eller utnyttjande 
av värmelager. Ett sådant systemtänk fungerar i teorin med det befintliga beståndet, men i 
nuläget är Högdalen inte beroende av NDS eftersom bostäderna där inte är byggda ännu (dock 
bör avfallshantering av något slag implementeras då området kommer att producera avfall).  

Solceller kan vara till större nytta ifall i exemplet passivhus med elspets, att istället för elspets 
användes solceller. Dock kommer dilemmat att i Sverige fungerar solceller och solfångare 
inte som bäst då energin behövs som mest. Det finns en anledning till att projekt med solceller 
används som demonstration, stimulering av svensk forskning eller som syns skull enligt 
byggherrarna som intervjuades och det är lönsamheten enligt byggherrarna/entreprenörerna.  

10.6. Användning av gröna tak 
Här stämde teorin från litteraturstudien inte alls med respondenterna. Enligt alla respondenter 
var gröna tak ingen energiåtgärd vilket motsäger teorin som menar att gröna tak kan användas 
som en energiåtgärd.  

Litteraturstudien visar att gröna tak kunde ha en isolerande effekt eftersom taket stängde ut 
värmen. På detta sätt kunde energibehovet för nedkylning och uppvärmning minskas. Gröna 
tak kunde även bidra till att snön ligger kvar längre och samtidigt isolera längre vilket i sin tur 
betyder att användningen av fossila bränslen minskas genom att uppvärmnings- och 
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kylningsbehovet minskas. Dock gäller det för flerbostadshus att snön inte ligger kvar eftersom 
då ökar rasrisken.  

Andra fördelar med gröna tak enligt litteraturstudien är att kombinationen gröna tak och 
solceller kunde göra solcellerna effektivare eftersom taket motverkade stora 
temperatursvängningar. En kombination som i nuläget inte verkar utnyttjas i stor utsträckning 
då solceller används i liten skala enligt respondenterna. Ingen av de intervjuade byggherrarna 
nämnde denna fördel med kombinationen av solceller och gröna tak som litteraturstudien 
visade.  

En intressant motsägning mellan litteraturstudien och resultat från byggherrarna var 
anledningen till den isolerande effekten, eller varför den inte fungerade. Enligt 
litteraturstudien bidrar den isolerande effekten av bland annat luftspalten som bildas mellan 
dräneringslagret och takvegetationen. En av byggherrarna förklarade varför respondentens 
åsikt om att gröna tak inte kunde vara en energiåtgärd berodde på just denna luftspalt mellan 
gröna tak och isoleringen, som helst ska vara lika med ute temperaturen. Det är kall luft med 
ute temperatur som skall strömma mellan isoleringen och tätskiktet, därmed spelar det ingen 
roll vad du lägger ovanpå tätskiktet. Ett annat argument mot gröna tak som energiåtgärd enligt 
byggherrarna var att dessa tak är för tunna för att ge någon betydande kylningseffekt och om 
de skulle ge någon värmeisolering skulle det endast vara marginellt.    

Anledningen enligt byggherrarna att gröna tak användes i tidigare projekt var snarare ur 
estetisk synvinkel, det skulle se fint ut för boende längre upp eller att det fanns en 
grönytefaktor som måste uppfyllas. Även att gröna tak dämpar ljudet på plåttak nämndes som 
anledning, alltså inte som argument för att spara energi. Det bör göras efterforskning om 
gröna tak kan vara eller är en energiåtgärd, framför allt om det kan vara en energiåtgärd i 
svenskt klimat i senare arbeten. 

10.7. Jämförelse  över  modellfastigheterna  under  litteraturstudien 
och de som arbetades fram under djupintervjuerna 

Det framgick relativt tydligt att modellfastigheterna som byggdes av de intervjuade 
byggherrarna var någon form av lågenergihus med fjärrvärme, vilket var den vanligaste 
värmekällan. Respondenterna använde inte benämningarna minienergihus eller nollenergihus 
för deras modellfastigheter. Antingen för att konceptet är nytt och många byggherrar har inte 
beprövat byggtekniken, att begreppen har ingen riktig fast definition eller så har de egna 
benämningar som de hellre vill använda. Forum för energieffektiva byggnader försöker skapa 
en standard för passiv-, noll- och minienergihus men i nuläget är det endast två hus som har 
certifierat sig enligt Forum för energieffektiva byggnaders standard och det är endast för 
passivhus.  

En del av respondenterna gick mot användning av FTX systemet som enligt många 
respondenter var en av det mest miljömässiga ventilationssystemet och tekniken som troligen 
måste användas i framtiden. Andra valde användning av frånluftsvärmepumpen som skulle 
ingå i deras koncept för nybyggen. Varför dessa valen gjordes eller om FTX verkligen var 
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bättre undersöktes inte djupare i denna rapport som endast skulle täcka energibehovet över 
byggherrarnas modellfastigheter. Detta kan vara av intresse till senare arbeten.  

Nedan följer en kort jämförelse mellan modellfastigheterna från litteraturstudien och de 
modellfastigheterna som framkom efter intervjuerna: 

• Passivhus – Av de fem byggherrarna som intervjuades använde endast två av dessa 
passivhuskonceptet. Det fanns många åsikter kring passivhus, vissa var emot 
passivbyggen på grund av att tekniken enligt dem hade brister som gjorde det inte var 
lönsamt att bygga. Andra åsikter var att deras eget koncept var i själva verket bättre än 
passivhus ur ekonomisk och miljömässigt tänk.  

Skillnaden mellan de passivhus som egentligen byggdes och de från litteraturstudien 
är att solfångare eller gröna tak verkar inte användas mer än i demonstration, om 
kunden specifikt ville ha eller tvunget på grund av grönytefaktor. Däremot stämde 
litteraturstudien överrens i vissa av fallen med byggherrarnas använda tekniker då 
fjärrvärme användes som värmekälla om det fanns och ett FTX system där värmen 
kom bland annat genom tilluften. Fönstren hade ett U-värde på 0,9 W/m2 K vid 
litteraturstudien och även passivhusen som byggdes av de två intervjuade 
byggherrarna som byggde passivhus.   

Litteraturstudien tedde sig att passivhus inte använde radiatorer alls, men efter 
intervjuerna med byggherrarna som faktiskt bygger passivhus var husen inte helt 
radiatorlösa. Dessa radiatorer var däremot inte på de vanliga platserna i lägenheterna 
utan istället som ett sorts värmebatteri i trapphusen kombinerat med radiatorer där det 
behövs som i källaren eller små radiatorer vid tilluften.  

Det kan diskuteras om passivhus verkligen är det miljövänligaste alternativet då 
elspets ändå används i ett av fallen. I rapporten diskuteras endast och jämförs 
energibehovet, energieffektiviteten och koldioxidbelastningen. Vilket visade att 
passivhusen förvisso har väldigt lågt energibehov men vanliga lågenergihus är inte 
långt ifrån och kan till och med vara bättre vid jämförelse av koldioxidbelastning om 
grön el används.  

• Plusenergihus - användes inte i nuläget. Ett intresse för tekniken fanns medan andra 
inte alls var intresserade att utnyttja tekniken förutom demonstrativt. En av åsikterna 
kring plusenergihus var att troligen kommer tekniken hos nybyggen gå mot 
plusenergihus medan andra inte tyckte alls att hus ska producera energi.  En annan 
uppfattning som dök upp var att pengarna skulle läggas där det ger mest effekt, dvs. 
det befintliga beståndet och inte hos de hus som redan har lågt energibehov.   

• Minienergihus – hos respondenterna var det ingen som rätt ut sa att deras hus var 
minienergihus, men vissa kan mycket väl uppfylla kraven för minienergihus. Från 
litteraturstudien var det många punkter som blev uppfyllda av de modellfastigheter 
och tekniker som användes hos byggherrarna. Exempelvis användning av fjärrvärme 
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som värmekälla, fönster med U-värde 1,0 W/M2 K, FTX lösning med 
värmeåtervinning och måttligt krav på isolering.  

• Nollenergihus - ingen av de intervjuade byggherrarna sa att de byggde nollenergihus. 
Enligt Forum för energieffektiva byggnader har nollenergihus samma krav som 
passivhus men att de ska inte ska ha något nettobehov av köpt energi alls. Vilket ingen 
av byggherrarnas modellfastigheter uppfyllde. En av uppfattningarna var att troligen 
kommer nybyggen gå mot nollenergihus på grund av EU direktiv som troligen 
kommer implementeras. 

• Lågenergihus med fjärrvärme – majoriteten av modellfastigheterna hos de 
intervjuade byggherrarna använde fjärrvärme (om det var möjligt) och hade radiatorer, 
vilket stämde in med litteraturstudien. Fjärrvärme ansågs av flertalet av 
respondenterna som det mest miljövänligaste alternativet som värmekälla. En av de 
intervjuade byggherrarna ansåg endast att fjärrvärme var bättre än värmepump 
beroende på hur koldioxidbelastningen beräknades. 

• Lågenergihus med värmepump – förstavalet som värmekälla hos de flesta 
modellfastigheter var fjärrvärme, men i vissa fall användes bergvärmepump eller 
frånluftsvärmepump.  Frånluftvärmepumpen användes i några av fallen i kombination 
med fjärrvärme. En del av byggherrarnas koncept ingick användning av 
frånluftvärmepump. 

• Standardhus – standardhuset från litteraturstudien stämde relativt bra med 
informationen från de intervjuade byggherrarna. Litteraturstudien visade att 
standardhusen använde fjärrvärme, frånluftsvärmepump, radiatorer, lägre krav på 
isoleringen och fönster med U-värde 1,0 eller över. Standardhuset enligt byggherrarna 
använde FTX och frånluftsvärmepump som ventilation vilket delvis stämde med 
litteraturstudien som tydde mest på frånluftvärmepumps användning. 

I övrigt var åsikten kring hur ett standardhus såg ut varierade från byggherrarna men 
var mer eller mindre lika med litteraturstudien beroende på om byggherrarna 
begrundade sin åsikt efter sin standardbeställning av hus eller jämförde med andra 
byggherrars hus.  

11.6. Diskussion kring koldioxidbelastning över modellfastigheterna 
Standardhuset hade störst energibehov och därmed störst koldioxidbelastning jämfört med de 
andra modellfastigheterna, på 12 998 g/m2. De som hade minst koldioxidbelastning var de två 
passivhusen på 3500 g/m2 år och 4090 g/m2 år, därefter lågenergihusvarianterna som använde 
fjärrvärme på 5 703 g/m2 år. Detta är om nordisk elmix användes vid beräkningen.  Generellt 
låg koldioxidbelastningen mellan 6400-7300 g/m2 år för modellfastigheten med fjärrvärme, 
FTX och frånluftvärmepump, se tabell 3.  

Tabell 5 visar en översikt för koldioxidbelastningen för fyra olika tillvägagångssätt att 
beräkna koldioxidbelastning för modellfastigheterna. Kolumnen vid beräkning av marginalel 
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över fastighetselen visade en betydlig ökning av koldioxidbelastning av modellfastigheterna 
från tabell 3 och 4, där samtliga fall hade högst koldioxidbelastning. Kolumnen med Fortums 
bränslemix hade näst högst koldioxidbelastning. Vilket beräkningen av koldioxidbelastning 
från Fortums bränslemix var en omräkning av Fortums procentuella bränslemix av fjärrvärme 
från 2009 med hjälp av KTH:s emissionsfaktorer. Därefter hade kolumnen med KTH:s 
beräkningssätt mindre koldioxidbelastning och lägst belastning hade den med grön el (samma 
som tabell 3och 4).  

Det gemensamma kännetecknet vid jämförelse mellan tabell 3 och 4 över 
koldioxidbelastningen för användning av nordisk elmix och grön el, är att användning av grön 
el ger mindre koldioxidutsläpp. Detta då emissionsfaktor över grön el är betydligt mindre än 
den för nordisk elmix, därav ger användningen av grön el mindre koldioxidutsläpp generellt, 
se tabell 4. Om man istället räknar med grön el så hade lågenergihuset med 
frånluftvärmepump koldioxidbelastningen på 416 g/m3 år, vilket är det lägsta av alla 
modellfastigheten. Åsikten kring grön el av respondenterna nämndes endas av en, vilket 
åsikten låg att en trovärdighet från elbolagen skulle öka om en investeringsfond sattes upp, 
annars ansåg respondenten att koldioxid inte sparades utan att energibolagens vinst ökar. Om 
en sådan fond sattes upp kunde enligt byggherren/entreprenören stimulering av utbyggnad av 
vindkraft ske om många köpte grön el. Det går att diskutera om det är rimligt att sätta sådant 
krav på energibolagen och hur bra eller dålig grön el är, vilket är en fråga som inte tillhör 
denna rapport men samtidigt som framtida studier kan titta närmare på.  

11.7. Diskussion kring byggherrarnas vilja att bygga energieffektiva 
hus i form av lågenergi och självförsörjande hus 

Sammanfattningsvis verkar viljan att bygga lågenergihus eller energieffektiva hus som 
samtidigt är lönsamma mycket stor. Däremot vad som ansågs lönsamt och skiljdes mellan 
byggherrarna. Åsikter kring att bygga passivhus eller ej, eller om de var för och emot kunde 
förklaras på många olika sätt av byggherrarna. Att lönsamheten är viktigt går inte att missa, 
eftersom ekonomin måste gå ihop för att företaget kan gå runt och fortsätta bygga utan att gå i 
förlust. Detta avsnitt kommer de intervjuade byggherrarnas åsikter om passivhus och 
själförsörjandehus diskuteras.  

11.7.1. Diskussion kring byggherrarnas åsikter om passivhus 

Enligt en av de intervjuade byggherrarna har kunder fått en ökad vilja att ha mer 
energieffektiva hus som passivhus. Vilket är ett gott tecken för mer miljövänliga hus bland 
beställare av flerbostadshus. Det går dock inte att undvika att undra varför detta koncept som 
enligt litteraturstudien var väldigt miljövänligt inte används vid alla nybyggen. Åsikterna 
kring varför passivhus inte byggdes på alla nybyggen var bland annat lönsamheten över dessa 
hus var låg och andra åsikter berodde även på om byggherren/entreprenören byggde passivhus 
eller ej. Att passivhus är ett demonstrationsprojekt kan till viss del vara sant, endast tiden kan 
visa motsatsen. Om ingen prövar ny teknik som passivhus kan lärdomar inte dras mot 
förbättring, därför bör exempelvis passivhus byggas och utvärderas.  
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Passivhus är dyrt att bygga enligt en del av respondenterna eftersom det bland annat sparas 
väldigt lite från den tjockare isoleringen och effektkravet för passivhus är enligt en av 
byggherrarna svårt att komma upp till. Ståndpunkten bland en av byggherrarna var att det inte 
var värt att bygga så pass tjocka väggar utan bättre att bygga tätt och sedan köpa rätt sorts 
energi. Eftersom det sparas så lite från isoleringen förklarades det att uppvärmningen måste 
ske på annat sätt som med hjälp av solfångare enligt en av byggherrarna som inte byggde 
passivhus. Detta skiljde sig från svaren utifrån byggherrarna som byggde passivhus eftersom 
vid intervjuerna framgick att deras passivhus inte använde solfångare. Utan passivhusen som 
de byggde räckte det bland annat att bygga väldigt tätt med bra isolering.  

11.7.2. Diskussion kring respondenternas åsikter om 
självförsörjande hus 

Åsikterna kring självförsörjande hus såsom plusenergihus var olika, vissa av de intervjuade 
ansåg att hus ska inte behöva bidra eller ge ifrån sig energi, andra åsikter var att troligen 
kunde de inte tänka sig att bygga självförsörjande hus som plusenergihus mer än 
demonstrativt. Detta var bland annat för att om alla nybyggen skulle göras till plusenergihus 
skulle överskottet i form av exportering av klimatfri el från Sverige göra bättre nytta hos 
grannländerna än inom Sverige. Eftersom effekten skulle bli att en minskning av marginal el 
från kolkondensverken kan ske som ger ut höga koldioxidutsläpp. Det är bra då en minskning 
av koldioxid kan ske generellt eftersom koldioxid struntar i landsgränser, en minskning av 
koldioxid från kolkondenskraftverken i Europa ger även en minskning av koldioxidhalten i 
Sverige. Dock är en minskning av elanvändningen hos flerbostäder i Sverige även en 
minskning av andelen utnyttjande av marginalel.   

Vissa av byggherrarna ansåg att tekniken behöver förbättras, och teknik kan inte förbättras om 
inte demonstrationsprojekt sker för att bepröva tekniken och ta lärdomar. Att byggherrar inte 
strävar efter att hitta dessa smarta lösningar som samtidigt inte fördyrar husen kan vara en 
svår kombination men måste hittas om byggbranschen ska börja använda dessa lösningar. 
Alltså måste ekonomin och miljön gå hand i hand, annars byggs inte miljövänligare hus om 
det innebär en förlust för den som bygger.  

En åsikt kring plusenergihus var att pengarna skulle med större fördel läggas där den största 
sänkningen av koldioxidbelastning kunde ske. Vilket enligt en av byggherren/entreprenören 
var förbättring hos det befintliga beståndet inte förbättra något som redan är energieffektivt. 
Förklaringen av byggherren/entreprenören kan förstås då fokuset ska inte endast ligga på 
nyproduktion utan mycket kan tjänas in av det befintliga beståndet. Men nybyggen bör sträva 
efter att bli bättre och bättre samtidigt som det befintliga beståndet förbättras. Det vore 
intressant att jämföra befintliga beståndets koldioxidbelastning och energibehov med 
nybyggen i efterföljande arbeten. Hur stor dessa skillnader är exempelvis, om byggherrarnas 
åsikter stämmer.  

En av tankarna kring strävan att bygga lågenergi- eller själförsörjande hus var att det troligen 
ansågs att det kommer ställas mer och mer krav på att nybyggen ska bli plusenergi- eller 
passivhus vilket gör att de måste sträva att bygga själförsörjande hus. Exempelvis kan 
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nollenergihus bli en verklighet från EU direktiv vilket skulle betyda att hela Europas 
nybyggen måste bli energieffektiva vilket i sin tur kan minska Europas koldioxidbelastning 
betydligt.  

Något som kom upp vid intervjuerna var så kallade smarta nät som gör att i kombination med 
elleverantören kan kunder köpa elen när den är som billigas. Det betyder att elbolagen slipper 
investera att bygga ut systemen utan kunder kan köpa energi när den är som billigast som på 
natten. Exempelvis kan tvättmaskinen gå på natten istället för dagen då efterfrågan av energi 
från industrin är som störst. Sådant arbete pågår just nu i NDS och kan vara en av de smarta 
lösningar som efterfrågas av samhället. Detta kan betyda en minskning av utnyttjandet av 
marginal el under vissa perioder och bättre fördelning mellan elanvändningen av industrin och 
bostäder.  

Eftersom viljan att bygga självförsörjande hus är olika och ibland motsträvigt är det inte heller 
förvånande att intresset över ny teknik är något sval. Under intervjuerna hos respondenterna 
nämnde inte många ett intresse över att använda exempelvis vindkraftverk eller vindsnurror, 
små framtida kraftverk och så vidare.  

11.8  Diskussion kring osäkerheten av det beräknade resultatet 
Vid jämförelsen av koldioxidbelastningen över modellfastigheterna finns en viss osäkerhet 
kring värdarna eftersom alla de intervjuade byggherrarna har beräknat olika, som dessutom i 
sin tur vill framställa sin produkt som bäst. Detta till skillnad från uppmätta värden som inte 
har samma osäkerhet som beräknade värden.  
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12. Slutsatser 
Resultatet från diskussionen resoneras i efterföljande kapitel där resultatet i slutsatserna 
härstammar ifrån litteraturstudierna och djupintervjuerna för att tillsist besvara huvudfrågan; 
kan NDS visions och energimål uppnås och i så fall hur? 

12.1  Boverkets energikrav för flerbostadshus är för lågt satt 
Genom intervjuerna framgick det att Boverkets krav för energi är i nuläget för lågt satt. Från 
respondenterna framgick det tydligt att Boverkets krav på energianvändningen var lågt satt 
eftersom alla byggherrarnas modellfastigheter hade betydligt lägre energibehov än Boverkets 
krav. Tekniken finns redan och att kravet anses rimligt borde det även finnas plats för 
ytterligare skärpning.  

12.2   Fjärrvärme  kontra  värmepump,  är någon  av  alternativen 
bättre? 

I Sverige används fjärrvärme vid uppvärmning i över 80 % av flerbostadshusen, vilket även 
visades av respondenterna svar. De använder mestadels fjärrvärme eftersom byggherrarna 
tycke att fjärrvärme är miljövänligare än värmepumpar då dessa drivs med el. Vid användning 
av el finns det risk att marginal el används men om miljövänlig el används behöver det 
nödvändigtvis inte betyda att värmepump är sämre ur miljösynpunkt. Värmepumpen drivs 
inte konstant med marginal el utan bara när elnätet närmar sig sitt tak. Enligt emissionsfaktorn 
som användes vid beräkning av koldioxidbelastningen hade värmepump som använde nordisk 
elmix marginellt lägre koldioxidbelastning än fjärrvärme. Vilket även tyder på att värmepump 
inte nödvändigtvis alltid är sämre ur miljösynpunkt. I efterföljande studier kan det vara 
intressant att undersöka närmare om fjärrvärme kontra värmepump, kan någon vara bättre 
eller inte?   

Något intressant att tänka på är ifall det bestämdes att hela NDS ska använda sig av 
exempelvis bergvärmepump, skulle det fungera? Det tåls att fundera ifall för det första finns 
plats för alla bergvärmepumpar, därefter skulle dessa fungera eller skulle berget bli några 
grader kallare? 

12.3  Solenergi används inte kommersiellt 
Vid intervjuerna framgick det att solenergi inte används kommersiellt, utan respondenterna 
har använt solenergi i tidigare projekt för demonstrationssyfte eller stimulering av svensk 
forskning. Solenergi används alltså inte i nuläget bland respondenterna, utan de avvaktar tills 
det blir ekonomisk hållbart och kommersiellt gångbart. Detta då subventioner inte kan räknas 
in ekonomiskt eftersom det är endast tillfälligt.  

12.4   Gröna  tak  används  inte  som  en  energiåtgärd  av 
respondenterna 

Av de intervjuade byggherrarna använde ingen gröna tak som en energiåtgärd utan för att det 
är en vacker men dyr lösning som används främst ur estetisk synpunk eller om en 
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grönytefaktor behövdes uppfyllas. Detta till skillnad från litteraturstudien som visade att 
gröna tak kunde vara en energiåtgärd eftersom uppvärmnings- och kylbehovet skulle minska.  

12.5  Den bästa modellfastigheten ur koldioxidsynpunkt 
Den bästa modellfastigheten ur koldioxidsynpunkt enligt intervjuerna är lågenergihus med 
frånluftvärmepump, om grön el användes. I annat fall, om nordisk elmix användes var 
modellfastigheterna i form av passivhus med fjärrvärme och lågenergihuset som använda 
fjärrvärme i kombination med FTX lösning, de lösningarna som hade lägst 
koldioxidbelastning.  

Det finns dock en osäkerhet kring jämförelsen av modellfastigheterna eftersom datamaterialet 
från byggherrarna kan ha beräknats fram med olika metoder. Vilket i sin tur kan göra 
beräkningen av koldioxidbelastningen mer positiv eller negativ beroende på metoden som 
används av byggherren/entreprenören och därmed kan efterföljande jämförelse bli 
missledande.  

12.6. Viljan att bygga energieffektiva lågenergihus är stor 
Bland respondenterna framgick det att viljan att bygga lågenergihus och att bygga 
energieffektiva lågenergihus som samtidigt är lönsamma var mycket stor. Om valet på 
tekniken är passivhus eller lågenergihus var åsikterna olika men om ingen prövar ny teknik 
kan lärdomar inte dras mot förbättring, därför bör exempelvis passivhus byggas och 
utvärderas.  

12.7. Hur kan NDS visions och energimål uppnås? 
NDS visionsmål är: 

• Att stadsdelen ska vara fossilt bränslefritt 2030 

• Att koldioxidutsläppet per person ska understiga 1,5 ton år 2020 

• Att stadsdelen ska kunna hantera kommande klimatförändringar 

Att bygga modellfastigheterna som hade lägst koldioxidbelastning kan endast bidra till att 
NDS:s visions mål kan uppnås, men inte ensamt göra att dessa uppnås. Genom att optimera 
och energieffektivisera flerbostadshusen som ska byggas kan det leda till mindre 
koldioxidutsläpp från flerbostadshusen. För att stadsdelen ska bli helt fossilt bränslefritt krävs 
inte bara optimering av flerbostadshus och energisektorn utan även andra områden som 
använder fossilt bränsle, exempelvis transportsektorn. Tekniken som används i 
flerbostadshusen i Sverige i nuläget ger fossila utsläpp eftersom en del av den använda 
energin är beroende av förbränning vilket ger fossila utsläpp.  

Genom att bygga de förslagna modellfastigheterna kan dessa flerbostadshus bidra till att 
NDS:s visionsmål att koldioxidutsläppet per person ska understiga 1,5 ton år 2020. För att 
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uppnå detta visionsmål räcker det inte bara med optimering av flerbostadshusen utan 
exempelvis förändring hos boende.  

Vid rätt planering kan stadsdelen kunna hantera kommande klimatförändringar, exempelvis 
bör en eventuell temperaturhöjning finnas i åtanke i projekteringen än bara optimering och 
energieffektivisering av flerbostadshusen. Om det sker en temperaturhöjning bör husen ha 
bland annat ett effektivt kylsystem, något som inte nämndes i intervjuerna eller efterfrågades 
av intervjuaren. Detta är något som kan vara av intresse i andra studier.  

Kravet över att den använda energin på 55 kWh/m2 år hos fastigheterna i etappen ”Norra II” 
var endast två av respondenternas modellfastigheter som uppfyllde detta krav. Dessa var ett 
passivhus med fjärrvärme på 40 kWh/m2 år och lågenergihus med endast fjärrvärme på 55 
kWh/m2 år. Däremot framkom det inte under intervjuerna ifall dessa modellfastigheter skulle 
generera 30 % av fastighetselen själv eftersom dessa värden var beräknade eller värden från 
ett koncepthus.  
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Bilaga 1 

Frågeställningar 

- Hur bidrar olika kombinationer av energilösningar för uppvärmning till att visionen 
för NDS kan uppnås? 

- Vilka kombinationer av energilösningar för uppvärmning finns tillgänglig för 
flerbostadshus?  

o Hur ser fördelningen av energilösningskombinationer ut idag i Sverige 
(klimatzon III) för flerbostadshus och vilka är för- och nackdelarna med dessa 
(Styrkor/svagheter)?  

o Hur och i vilket skede i planeringen sker valet av energilösningskombinationer 
(övervägs valet av det ekonomiska, miljömässiga och driftmässiga perspektiv 
ur byggherrarnas synvinkel)? 

o Hur är fördelningen av energibehovet för uppvärmningen och fastighets el 
samt koldioxidbelastningen för de olika energilösningskombinationerna?  
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Bilaga 2 

Tekniken bakom en solfångare 
Placeringen av solfångaren bör vara skuggfritt i söderriktning med 30-45 graders lutning för 
att kunna ta vara på så mycket solinstrålning som möjligt. Vanligen monteras solfångarna på 
hustaket men placering på fasader förekommer också.  Ett möjligt val är att välja 
takintegrerande solfångare som fungerar både som tak och värmekälla. Anordningen för 
solvärme består av en solfångare, rörledningssystem med pump (drivpaket), en 
ackumulatortank och ett reglersystem. Ackumulatortanken är nödvändig då den fungerar som 
värmelager och kan täcka några dagars behov.  

Ett solvärmesystem består av få rörliga delar och är en enkel konstruktion. Drivpaketet 
innehåller en pump som cirkulerar värmebäraren i systemet. Kretsen styrs av reglercentralen 
(reglersystem) som jämför temperaturen som erhålls i ackumulatortanken (värmelagret) där 
solvärmen ska växlas in med temperaturen i solfångarna.  När temperaturen stiger finns ett 
expansionskärl som tar upp volymökningen som då sker. I kretsen finns det alltid en 
säkerhetsventil, ibland finns en flödesventil, ett reningsfilter och en backventil. För att 
förhindra självcirkulation och säkerställa värmebäraren cirkulerar åt rätt håll i systemet kan en 
backventil installeras i systemet.  

Den vanligaste typen av värmebäraren i ett solvärmesystem är propylenglykol, eller helt 
enkelt glykol och vatten. Detta för att det krävs att värmebäraren i första hand klarar av de 
stora temperaturskillnader som kan uppstå. Dels ska den klara av solvärmesystemets högsta 
arbetstemperatur på upp till 200°C, dels att den även ska klara av den lägsta temperaturen 
utomhus (Energimyndigheten, 2009). 

Solfångarens funktion 

En solfångare har en aktiv del som kallas för absorbator, som i vanliga fall består av en 
aluminium- eller kopparskiva täckt med ett selektivt skikt. Med hjälp av detta selektiva skikt 
kan optimal absorbtion av solvärmen vara högt på samma gång som värmestrålningen ut från 
ytan är så lågt som möjligt.  

Det som sedan sker är att värmen avleds genom vatten, ibland innehållande glykol som skydd 
mot frost, leds därefter genom solfångaren i tunna rörledningar som har metallisk kontakt med 
absorbatorn (Energimyndigheten, 1999). 

Drift, skötsel och underhåll av solfångare 

Endast en årlig skötsel och underhåll krävs för att en solvärmeanläggning ska vara driftsäker. 
Detta under förutsättningen att anläggningen blev korrekt monterad och drifttagen. Endast då 
kan den användas i drift under många år eftersom den är i princip självgående. Men för att 
säkerställa dess funktion, säkerhet och livslängd, bör den kontrolleras varje år.   

Det som behövs kontrolleras är solfångarnas infästning, att det förekommer rätt vätskenivå 
och tryck samt att funktionen av reglercentralen och cirkulationspumpen fungerar som det 
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ska. Ibland kan rengöring av backventilen behövas och en kontroll av givarna till 
reglercentralen sitter fast och är isolerade. Värmebärarens fryspunkt kan också krävas 
inspekteras en gång per år, en kemisk analys bör göras med jämna mellanrum för fastställning 
av pH-värdet (Energimyndigheten, 2009). 

Dimensionering av solfångare 

Rent allmänt gäller för flerbostäder behövs runt 3 m2 per lägenhet för uppvärmning av 
varmvatten. Om fjärrvärme ska anslutas avgöras takarean/fjärrvärmeledningens dimension 
arean på solfångarna (Energimyndigheten, 2009). 

Tekniken bakom värmepump 
En värmepump innehåller fyra huvuddelar; förångare, kondensor, expansionsventil 
(strypventil) och kompressor. Expansionsventilen minskar trycket medan kompressorn höjer 
trycket. Dessa fyra komponenter är förbundna med ett slutet rörsystem som ett köldmedium 
cirkulerar inuti. Köldmediet är i vissa delar av systemet i vätskeform och i andra delar 
gasform.  Då kokpunkten för olika vätskor ändras med trycket eftersom när trycket blir högre 
blir även kokpunkten högre. Samma gäller om trycket minskas, då minskas även kokpunkten. 
Det är viktigt för köldmediet då deras kokpunkt ligger på drygt -40°C (vid atmosfärtryck) och 
kan därför även användas vid låga temperaturer hos värmekällan (SVEP, 2009).   

Det som sker i en värmepump är att köldmediet går från ett högre tryck till ett lägre genom en 
strypventil. I och med detta sänks temperaturen på mediet som sedan passerar genom en 
förångare där den förångas av värmen från omgivningen. Ångorna komprimeras i kompresson 
till ett högre tryck och skickas vidare till kondensorn. I kondensorn kondenseras ångan och 
omvandlas till vätskeform, vid detta steg frigörs värme som tas till vara hos värmepumpar 
(SVEP, 2007; Granryd, 2009). 

Byggherre/Entreprenör 4 
Det som sker med luften är när frånluften kommer ut från lägenheterna går den in till 
värmeväxlaren och växlar av, går in som 21° luft som kommer från lägenheterna, växlar av 
och skickar ner mot 18-19° ner mot lägenheterna. Innan lägenheterna sitter ett 
eftervärmningsbatteri ute i trapphuset som värme upp luften till rumstemperaturen. Det är 
alltså den enda värmekällan i lägenheterna och den har sin uppvärmning från fjärrvärmen. 
Värmestammen går upp genom värmebatteriet och genom alla värmebatterierna till alla 
lägenheterna. Sedan går luften in i lägenheterna så varm som den behöver vara beroende på 
hur kallt det är ute. Med ett detta system måste det byggas extra takvinklar eftersom luften går 
in i lägenheterna och slutas in i bakkant uppe i takvinklarna.  
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Bilaga 3 
Manus inför djupintervjuer VT10: 

1. Sekretess och etik: 
 

a. Är det ok att jag spelar in samtalet? 
b. Anonymitet i det publicerade dokument? 
c. Beskrivning av mitt examensarbete. 

 

2. Presentation av respondenten: 
 

a. Vilken är din professionella bakgrund och hur länge har du jobbat i 
byggindustrin med energifrågor?  

b. Vilka är dina arbetsuppgifter idag? 
 

3. Frågeområde – Energilösningar i flerbostäder och dess teknik i klimatzon III: 
  

a. Vilka olika energilösningar använder ni i flerbostadshus och hur kombineras 
dessa (värmekälla, ventilation, klimatskal (isolering, U-värde etc.))? 

-  Vad är fördelarna och nackdelarna med kombinationerna 
(Styrkor/svagheter)? 

- Hur och i vilket skede i planeringen sker valet av kombinationer (övervägs 
det ekonomiska, miljömässiga och/eller driftperspektiv)?  

- Vad är energibehovet för uppvärmning och fastighetsel för de olika 
kombinationerna? 

b. Hur ser ett standardhus ut idag (värmekälla, klimatskal, U-värde) och hur stor 
är energiförbrukningen i detta för uppvärmning?  

 

4. Frågeområde – Framtidens energilösningar i flerbostäder  
 

a. Hur ser kombinationerna av energilösningar ut i framtida flerbostadshus? 
Vilken ny teknik är intressant att använda? (t.ex. solceller, gröna tak) 

b. Strävar ni efter att skapa flerbostadshus i form av lågenergihus och 
självförsörjandehus, som till exempel plushus, passivhus eller nollenergihus?  

c. Ställs det hårdare krav idag jämfört med tidigare, på miljövänliga och 
energieffektiva flerbostadshus, från samhällsmedborgare, politiker och 
företaget?  

d. Är de generella miljökraven för flerbostadshus idag rimliga ur ert perspektiv?  
 

5. Avslut: 
 

a. Har du några dokument som kan tänkas vara viktiga för mitt vidare arbete? 
b. Finns det någon/några nyckelpersoner som du tycker jag borde prata med? 
c. Är det ok att kontakta er i ett senare skede i mitt arbete för kompletterande 

frågor?  
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